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ΡΒΑΛΕΡΑΤΊΙΟ. 

()υιας ἢοΟ ἰδϑοίοι!]ο οΟΙρ]6χὶ βιηι5 (ἰΘΟΙΙη [0 Π65, ΠΟ 

6556. ἃ0 ΕΡΙΡΠΔΠΙΟ βου ρίαβ, ΟΠ 5. ΠΟΠΊΘΠ ῬΓΔΘΒΟΙΡΠη] οβί, Π6- 
ΤΏΪΠΪ ΟὈΒΘΌΡΙΙΠῚ 6588. ροίοϑί αἰ ΕΡΙρΡΠΔΠΙ 5ΘΓΡΠΠΟΠ ΘΠ ΘΧ ΘΘΠΠΙΠΙ5 
Θ᾽ 5. 50} ρ615 οορσηϊαμη Παθθδΐί, 1π|6]]Οχιίπι6 ἰδτη Ῥοίδνιβ ἴῃ ΡΓᾶ6- 
ἴαϊ!οη 6. νΟΙ ΠΏ] Π15 56 ΟΠ], ἀπ ποβίγδθ πιο ῬΡΔΘίδ ΟΠ] 511}}-- 
ἰθοῖπη5. ΟἿἱ «ποἀ αἰϊπ5 δᾶ5. 6556 ΕρΡΙΡΠΔΠΠ οΟηϊΘοΙ , να] 46 1η- 
οοΥὰ 5115 οϑὲ ΘΟΠΙΘΟαΓα, 4ὰππῚ οἰϊδηη 1188 ΘΡΓΟΥῚΒ Οδιι5586 
ΟΟΡΙ ΑΡΙ Ροβδίηΐ, Π6Ὸ ΤΆΓΟ {ΠΡῚΝ 5116. ΒΟΓΡΙΟΓΙΠ. ΠΟΙΆ ΙΡτ5. [ἢ 
οΟα οἰ θτι5. ΔΓ ΦΆΙΟΡΙ 115. Ἰην ἢ 115 ΟἸΆΓΟΥ ΠῚ ΔΘ ΟΥΠῚ ΠΟΙΉΪΠἃ ΡΓΔ6- 
Βουιρία 51η0: 46. 40 Ὀ]ΌΓΙΠη18 σοηβίαί ΘΧΘΠΊΡἢ15. ἴῃ ΠΠΠ6ΥῚ5 ΒΔΟΓΙΘ 
ΡάΓΙΓοΡ. αἰψι6 ῬΓοίληΙ5, Π6. ΘΟ ΟΙθ5. οχ 4ΠΠΡτ5 πᾶθο Οραϑβοι ἃ 
Ῥᾶγίπη ἃ Ροίανιο ρα 1π| ἃ}} 8115 Ῥατητιπὶ οαϊα διιηΐ ράγμὰ ὁοηϑίαϊ : 
ΠῸ5. {π|θ115. 1151 511η115 1ῃ ΔηΠΟἰ ΔΙ] ΟΠΠ115΄ ἀἸχηιι5, Νοίδα Δ πᾶηΐο 
ΤΠ 6]10Ὑ15. οϑί Βριβίοία ἃ ΕρΡΙΡΠΔηῖο δά Ιοᾶπηπρηι, Ἠ]ΘΡΟΒΟΙΥΠΟΙΊΙΠ 
ΘρΡΙΞΟΟριη, Βοῦρα, 4πᾶπΠ| ἴῃ ΒΘΓΠΊΟΙ ΘΙ [υδίπ1η1 νγβ8Π| ΠΙΘΡῸ- 
ὨΥΤΉ1Ις ΞΘΡγαν ἢ ἀπὰἃ ΟἸΠῚ Δ1Ϊὰ Ὀγονίοσο δά ΠΙΘΓΟΠΥΙΊΙΠῚ 1Ρ511ΠῈ 
Βουρίὰ (ρ. 72---8.:7. οἀ. ποϑίγδ6), Φαδγι ΡΓΊΌΓΡΘπὶ ἰδηΐ) ΘΧ- 
θα Ῥαίανία8. 

Αά Ππᾶθο Οριιβοι]α πΠΓ5 ποβίγα δϑίαίθ δοοθϑϑιί Π|0 6115 ΕΡ1- 
ῬἤΠΔΠΠ ΠΟΙΊΪΠ6 ᾿Π5οΥἸρία5, 46 4π0, τ 46. 41Π|5 φαολιη γν6] ὀχοθρρία 
γ6] ἱγασιηθηία ΕρΙρΡΠ μι ποιηθπ ἴῃ οΟά οΙθτι5 σοραηΐ, ἴῃ ΑΡΡΘΠαΙοΒ 
Δ πᾶπὸ ΕΡΙΡΠΔΠΙ δα ἰοπθιι ἀϊοθπάιιμη οΥΙ, {181 ἃ Π16 ΡΓΔΘρΡΑΡΡ 
ἴηΐγα αἰχὶ Ρ. ὙΠ. ΝΠ μα ΠΠ}0 6115. 116 σοπίϊηοι ᾿ρδῖπ5 ΕΡΙΡΠΔΠ11, ἃὰΐ 
ἀαϊπ 15. Αἰ ̓π8. δὶ ἀποίον, νουθαπ), 564 1η οἀρ!ία οοηΐαπι οἱ 0 
αἰνίϑιιβ ἰοίαβ. οδί οχ ἰοοὶβ γβίθυϊβ Τ᾽ βίαμηθηίς ΟΟΙΩρΟΒ[5. Φα 8 

»κ 



ΙΥ ΡΒΑΕΡΆΤΙΟ, 

[6581 (ἸΠἸΓΊ511 ΠΙβίογια ργδθαϊοία 6586. γα αν, Βαϊ ὰ5. ἀ 6 πη 65. 
6χ Δροσγάρῃο ϑίθρμδπι Απίοη!! ΜΌΓΟΘΙ] ἴῃ ΠΑ} Π{41161 (θηιο-- 
γὴο αἱ Ποίίφίοπο, αἱ Μογαίο 6 αἱ 1π{{γαίιγα) νοϊαμηηθ ΧΗ]. 
Ρ. 2θ8ὅ---848. (οάοπα, 18528.}) οὐπη ΙηἰοΡρΓοίαίοπα [μἃϊ1πὰ οἱ 

ἃΠΠΟἰΔΙΙΟΠΙ 115, οἱ βθρᾶγρα πη ΤΟ {116 Θχοιϑιι5. ΠοΟ {ἰ{π|ο, “Ορι- 
δουίην ϑαποίὶ Ερὶρναπῖὶ ΑΥοἰϊορίδοορὶ (ὐπ δία θη5ῖ5, 46 αἶ- 
υἵπα ἱπϊνιηιαίζονο, χυοά ὁ θὲθιϊοίμοοα Αἰδϑανογιην ἀδργοηιρϑιξ 
οι ἦν “αιινην υϑνιϊ ϑιορίναγινιδ Απίονῖν5 Μογοοίυι5, Μιίναθ, 

(ψρὶ5 ᾿νογοάν, ϑοίαγι ἔηιργθ88. Πἰοσαίζιηι, 18328., ὁππ ΡΓὰθ-- 

[α!]τοπ6 ΙΟΒΘΡΠΙ Βάγ } 11, 4 5οοίιπ) Δ ΠΟΓῚΒ. 5101 ἁἀϊαηχογαί (Δ6-- 
Ἰοϑίππιτη δνθάοηϊπ, νΓ ΘΓ ΓΚ 159]Π πτἢ, ΠπιηῸ ῬΓΟίΘ5 ΘΟ ΘΠ οἱ 

ΒΙΒΙΠοΙΠΘοα6 Ῥα]αίπὰθ ργδοί δοίη, οὐ π5. θΘΠΘνΟ] θη 46. ΘΧθιθ] μὰ 
ΠΡΓῚ οχίτα [{4]1ἃ 1, τ νι ἀοἴ}, ἸΠΟΟ ΘΠ ἀρΟΘρίαΠ| γοίογο. ἀγδθοὰ 
Θἷ115 ἸΠΒΟΓΙΡΙΙΟ οϑί (ρ. 10.) Τοῦ ἁγίου. καὶ μακαρίου Ἔπι-- 
φανίου “Ἰρχιεπισκόπου Κωνσταντίας τῆς Κύπρου μαρτυρίαι 
τῶν ϑεοπνεύστων χαὶ ἁγίων γραφῶν περὶ τῆς ἐξ ιοὐρανοῦ 
ἐπὶ τῆς γῆς μονογενοῦς ϑεοῦ λόγου παρουσίας καὶ τῶν δ 
αὐτοῦ γενομένων ϑαυμάτων καὶ τοῦ πάϑους καὶ τῆς ἀνα- 
στάσεως χαὶ τῆς δευτέρας καὶ μελλούσης ἐπιφανείας, ΡΟϑι 
{πιᾶπὶ 5θ4πιαν οαραΐ αἱ ἐὑσι πρὸ αἰώνων ὃ υἱὸς γεγέννηται 

(ὀχ; ΒΔ] Πη15...1 09,:.8.;.711, ὅ. Ργον. 8, 29.) β' “ὅτι συνῆν τῷ 
πατρί" (ὁχ ὅδ6η65. 1, 26.), γ “τι συγχτίστης" (ἐσ Ριον. 8, 
21. 0. 88ρ..8,9.), δ΄ “ὅτε ἀπεστάλη" (οχ 1685. 42, ὅ.. ΝΆ]. 8,1. 
188.:01.» 1.920.) ενξίυ τε ἥξει πος τραλνῃ 49, 10. Βοιίοι. 18, 
1022... «ΘΆΘ οι θη, εἸἰλιηοβ., 9... ΠΡ γε  ολι  1081 5.1.6. 

Πρ πε ἈΡΗΜΑΙ 7,» 1 ΝΑ 171 τε 1 3. (ΠΤ ΘΠ 2 κε» 

ΒΟΒἢ, ϑολάξοθ. αὐσο. 2, [ὅς οὔδοι, 211,0, 5.,.8..:.. ΜΔ ]Δ0 1}. 10,4. 

γε} Δα ον Ἀν,» 2. δειθκ δ» Δι δεπιι». 1 ε θυ τ ἢν πῶ» 
02,11. 060,14. 11,10. 4,14. Πῖον, Τν. 4, 20. ΠΙοΡ. ΡΓΟΡΗ. 

τῷ, τὸ. .93, ξοιϑόν θ..;3θ,..8..υ98,..ὦ. 8. 1. ρος, στ] 0) 10,.00. 
20,40. 84,11. 39, 28., Νυμ. 94, 7. 17. ἢδή, 56. Βεαϊο,. 

τ 1 Δ 1} μέ ϑθ»». Ὁ.),1.1, θυ), Πῦρ ἰδ αοί κι εἴ. Ν.349.18- 
θύ, 1. 90, θ. Ἀθρρ. ὃ, 8, 27.) εἴ 516 ΡΟΙΓῸ. 



ΙΟΝ. ΡΕΤΑΥ͂ΙΙ 

τ ον ΟἼΙ ΤΊ, 

Αἰιον μἰς ριρῃλπ}}: Τοιηὰβ. Οριβοι!α σοημποΐ, ατιἃ6. ρὰ- 
{ἰπ| οχίγᾶ ΘΟΠ ΤΟΥ ΙΒ ἃ ΠῚ δπηΐ, ραγιπ γοϑευόμενα, ν6} ἀμι- 
φισβητούμενα. οὁογῖθ, ᾿Π6Γ]10 οοηβθᾶηίν, Π6 Αποογαίο, Απα- 
οορ]ναίαθοδὶ, ἃς [100 (6 Μρηδιν δ ο( Ροπάθνίθυδ, ἀαθίπη. {|| 

Πιδοίθτ15. ΠΘΠΙΠΙ 4π|η ρῚΡ Δ }11 Θ᾽ ΘΙ] Δ 15 Δι ἰβου  θΘΡθα αγ, [ἄθιὰ 
ἀθ Ρινδίοίοφο, οἱ {τὺ ὧἀ6 1αρὶαλθι5 ) ἀθαι. 6558. Πι4]ο πη, 
Ηοο «πάθπι ροβίθυιβ ΕΡΙΡΠ ΜΙ γνήσιον 6556, Πάθπι [δος διι-- 
{Π01 σ αν 555 ΗΙΘΓΟΠΥΠΏΙΒ; 61] ρ᾽δι. ΟΧΧΎΠ δά ΕΒ Ο απ, 
46. μαθιῖα Θάσον οί }} ΟΡ 65, ἐς ἸΔρΡΙ Δ 115. οἱ ΘΟγ ἢ] 5|6Ὴ1-- 
ὀδί!οπθ. Π1Π}} ᾿ἄθὺ 56. {Ρ  Πἀ1556. ἀθιηοηδίλαί, «πο Ιἄθη ἅγριι- 
Π] ΘΗ 11} 5 ΠΡΌΪΑΡΙ ΠΡ }Ὸ ΙΔ ΠῚ ΡΙΡ]η1Π5 οσσαραββοῖ. δι ῇβοϊαί, 
ἴῃ 411, φιοί οι βαποίιι5 Ραρα Ερὶρἰναγῖνι5 Θαγθαίνην διιρθ ν᾽ ̓οὺ 
υοίμηνον, οαϊάϊί: χυοά 5ὲ ἰθ,θγ8 υοὐνιογ δ, ρθη ὶδϑίηνωώην, 5 οἰθη αι 

Ἔ Ρ6 ᾿ἰργὸ ἀδ Ἰαρ!α! 115. νἀδηα 4π86 ἴῃ Ριδοία(!οη] νοὶ]. ΠΥ. Ρ, 1. 
αἀἰχίηη8. Ρ. ΧΥΠΙῚ. Ρμγβιοϊορσαμη, ΡΟ ΡΠ ΠΔ ρα ρΊΠαΓα πὶ [10 6} } 1, χ οοάϊοθ 
ἱπῆπιαᾶ ποία ἀδβοῦρίαπι. ἃ. ΘἼΠ]ΠΠ ΘΙ πιὸ 51" ]οῖο. εαπὶ [Ὁ{ΠΠ|}0118 ΟΟπ.58}1 ΡΟΠΟΙὶ 
(4αὶ ρεϊμηιη οἀϊάογαί Βοημὰ 1551.) ἀπποία!ΟηἾθ115. ΘαἸἀ1 Ροίανι5: 4 8}1ἃ 
μοάϊο τ ροίογθ ποίαθ. ἀπχίηι8, Οἰαπηοθγθη. ἤὰπὸ ΠΡΟ] πὶ., δάϊαηοι 8 
ΔἸἸοσταπη ἀ6 οοὔθηι ἀθαμηθηΐο ΒΟ ρΡι15, βαρᾶγαίο δάθιηιι5. νΟ τη] 6, ΟἿ 
οοάϊοιπι ἀπΕ1{π||55] πη γ τη, ἀαϊ τϊγαπὶ «πδηίαμη ἰπ|ο Ὁ 856. ἀἰβουρᾶηί, ἂἃρ- 
Ρᾶταία. [πίργῖπι ἸΘΟΙΟΓ 68. ΠΡΟ οὐ ἰΓποία αἰοπίαν ΡΠ ΒΙΟΙΟ σ᾽ ΘαΠ 1016, 
(ὰὰπὶ 1. Β. ΡΊτα, Οτγάϊηϊθ. ΒΘ ἀϊοἰπουιπὶ σΟΠσΓοσαίΊ 018. (]]Π16ὰ 6. 5001118, 
ΔΙ} ΙΒδι τη υἱἷν ἀοοίνΠα, ραγανὶς ἴῃ ϑρίοϊ οηἱϊ ϑυϊοδηνοηδὶ8 νΟΪ ΠῚ] Π 6. (6 ΓΓΪῸ 
(Ρααβ. 1888.). ποῦ ραιοὶβ 8118 σοἀἸ οἰ θι5, ΦᾺ]ΡῈ5. ροβίπηοα τη ἃ[1ἃ ἃ0668- 
Β6Γαηΐ Βα} 5141, 4αδ 6 Υἱν ΘΡΓΘσῖ5 ΠΡ ΘΓ ΔΠΓΘυ τη θ οι] οοιῃμηπηϊοᾶν!, ἃ, ΠΙΝῸ. 



νΙ ΙΟΝ, ΡΕΤΑΥ͂Ι 

ὁοηϑθημθγθ. ἘΠιβάθιη ρΆΓΓῸ Απδβίδβιβ η΄ Ὁ Δ65{10η10ὴ5 ἔρῖ- 
(οπιθη, ΟΠ Ια: «πιο Π1}}}} «ἁἰπιᾷ οοὲ 4αδηη αἰίθυιιπι Ππ4 46 
1 ρ 4} 5. Οραδβοι!ιμη, 4αοἀ ΡΓΙΟΥῚ ἃς ἸΟΠΘΊΟΡΙ 8101 6οΊπηι8, 4π06-- 
416 ἃ]ν 110 αἰἰνθυβιιη ΓΘΡΘΙΒ56. ΠῸ5 ἴῃ ΔΜΔΠΌΒΟΙΙΡ ΙΒ ῬΓΔΟΙαιΙ 
{π]πηι8, τπἃ ΟΠ) ἘὙΔΠΟΙΒΟΙ ΤΈΡΓΙΔΠΙ [ηἰοΓρΓοἰα!Ποπ6 (1ηἃ. Αἰ- 
4π6. ἰβδίπθι αυϊάθιη Τηθγ ἃ]. 6586 Απδβίαϑι Εριιοιηθη, ροβίθα ἀ6- 
ΡΓΘΙΙΘΠη5. [ἢ πἰγοάιθ 110 ΠἰργῸ νιυ!ραίδηη ΘΟ, ἃ 4105 
ΡΓΙπηαμη. ΡῈ] ΙΟα 1 1111 δα ηΐ, ΘΠ ΠΟ ΘΠ ΘΧΡΓΘΒΒΙ 18, ΠΘ4Π6. 4110- 
{τιὰπ| ἹπΠηὯΓ6,. δαΐ ΓΘΟΘΉΒΟΡΘ. Ορ5. ΠΑΡ η115, ΡΓΆΘΒΘΓ ἢ νο- 
ἴθῦαπη ἘΧΘΙΙΡ]ΑΓΙαη] ὁρ6. ἀδϑιπ|1, οἵ, {πο εἀραΐ δϑί, ἀπιίαγ πὸ 
110 ΘΟΙΠΠΠΘμ Δ Π41 ἃἰ4ιι6 Θη]θη 8.1 ἰὰθογο ἐἰοΐθβει. Ομ. Ἰὴ 
Οοβηθῖ οἱ (οηβα}]} ΡΟΠΟΙ ΟΠ 5 η1ἃ δοαι θβο θη 1} (ἰὨΧΙΠΉ15. 
πο αἰτῆᾶπὶ οἵ 1 ὁδοίθυ ΙΒ ΠΙΟῸΙΒΒΘΕ 1 4ΠΠ0115. 60 ἸΠΟΥΌΒΠΙ5. οἱ 
Ἰηπο π{Ππ|8. ΠΟΙ ΠΠΟἴΔ(1 518, 4π04 ΟΠ] ΞῸΡΡΟΒΙΛΠΙ 5δης Ὶ 
ΠΠΡΥῚ αἰᾳτι6. ΒΡΌΡΠ, ΠΟ ΘΙΠ46Π], 4116 η} ΔΘ], ΔΠΙΪ [ΓΟ 11, 
ἰἀθη) οἱ δημθ μά δη 1} οἱ Ἰη ο ΡΥ ἰδ 1 οιϊδη Ρ]ΘΡΊ 16 [ἀπ .}Π 1 6Χ-- 
ΡΙΓΘββουηΐ. Πογὰπ) ἀποιῖ ἀρηθη [106 46 Κήία Ρυορβοίαγιν ἢ), 
46 ψευδεπίγραφον 6556, βοχοθηΐδθ ΠΙΘ ἢ ΔΘ ΟΥ ΠῚ ππιρᾶθ Ρ61- 
δυδάίθηΐ, «αϊθιι5. 116 τοίου 5. 681. Βα 5. ΠΙῸ μη μηθὴ ἃ0 Το- 
ΓἼΠ0 [ἀθγᾶϊ, Ποιηϊηθ Οτᾶθοθ ᾿ιὰπἃ 584115 ΡΟΥΟ, δχ οοάϊοθ, αἱ 

ἀρρᾶγρί, τη θη οϑίββίηηο ἀθβουρίιβ. Οπθιὴ νο]αΐ βθουίον «αϊάδηὶ 
ΙοΔΟ ἢ Πλτι5 ΖΘΠΠΘΙΙΒ ΘΧΟθριῖ, ὁχ 1Πὰ [λμπ Ππογᾶπηἃ οἱ Ῥδβίου ἃ 
ἴαθεθ ; 41 56 ΙἸΟΟΙ5. ρ[τπ|5 4181) (ΓΘΟΘΉΠ5. ΟΡτ5. {Ππ|| ϑιηθ πη ᾶ556 
ἰθδίαί5. οεῖ. ΘΓ ῬΘΒΒΙΠ0 [0 ΘΧΘΙΏΡΪ]Ο, ἃ. ὈΓΌῸΡ6 [Δ 91{10, 
1114 νοϊθυ πη ΠΠΡΓΟΡηΔ δα πογιίαΐα ἰτοίτιϑ, 5018 οχ οομῃίθοί τὰ, 

ΠΟ ῥδιιοᾶ τηϊαν1ΐ, ἸΏ Π10 ἀρ Γάν Δ 1018, αι π ογδηΐ δηΐθα, γοι- 

ἀ1ἀπ|. ΠΡ Ὸ Πῖο δχίγειηδθ (ον ΓΘΟἴΟΥΙ5 {Π1Ππ|5 απάδοῖϊαθ, ν6] [η501- 

(1ὰ 6 ῬΟΙΠ5, ΘΧΘηρΙὰ ἄπο, 4086 ΓΘΙΙ 5. ἃ ΒρΘΟ 6 η. ̓Π5] ΠΟΤ 
παπ ΟΟΟαΡΓΙηΐ. [πὰ Ε]Ϊὰ6 Ργορ]ιοίδθ υἱία βεῦρίαῃ. εἴαΐ: 
οὗτος ἦν ἐκ Θεσβῶν ἐκ γῆς Ἰράβων, ἐκ φυλῆς “αρών. 

ἢ) ἤσπο ΠΙΡΓθ ἢ], 4] ὨἸ}] ργουβα8. ουπὶ ΕΡΙΡδηῖο οοιμτηθπθ. Ππαθοΐ, 
80 0 ΒΡΙΡΠΔΠΙΙ ΟρΡΟΓῸ πὶ θα! 10η 6. ΘΧοΙ βίη α8, 4απ πὶ. γἱτοϑὰ ΡΘίαΥ" δα {10 
6.1} ῃὨοάϊο ἀ881 511, ροβίψαδπι πὸ ΠΠΒ6]] τ ΔΙΠΡ] ΟΡ 5. 4αδῃ Ραοίανϊο 
ἴῃ. Ῥιοιηρία [ὰθγδηΐ ΠΡΓΟΤΠῚ ΟΟΡ118. 8185. δα] 546 ΘΟΙΩΙΠ ΟΠ 81115. α{1- 
᾿1581π|158. Η, ἃ, Ἠαηδίκου 8. δα! ἀοσιὺ Αππϑί 6] ἀπ} ἃ, 1899... πΠοη Θχῃδαϑίᾷ 
ἰἁτηθη ἢὰο τη ογἃ, [νἴθηΐ ΘὨΪΠ) ἴῃ θ]0]1Ο 16 615. οΟἀΪ6 65. πο ραπεὶ 4] 
γ6] ὈΓΕΥΘ5. ΘΠΟΙΠΙ] ΘηἰαἰΙ ΟΠ 65. Ὑ6] ΔΙ Ρ]]Ογαμη σοιππηθηϊαιοπατα. ἀ6. Υἱ118. Ργο- 
Ρἰιοίατ πὶ οχοογρία οοητπρηΐ ; 46. 4υΪθ5. δοσυγδίϊ 8. 4πὰθγ], πογὰ οἱ Ρ9]6 
Πἴογο ἰδοία δαὶ 6, ορογδθ ργοίϊα πη οὐ. 6. ὈΙΝΠ, 
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δαρογίη! δ ἀθη5. νοθθ5 ἰϑίαβ ἐκ γῆς “ράβων Ῥᾶγοπί 651 οἰγοιη)-- 
ΒΟΡΙρΡΒ11, δ ἴῃ ΠΟΙ. ΒΡΌΓΙΔ5. 80 ΓΘΙΟΙΪΔ85. 6586. ΒΙση!Ποᾶν, «(ποἀ 
(ΔἸ 115. ΓΘΡῚΟ ΠΘαπδΔα]αδΙη ΑΓΔ 186. {Ἰθ θη 511. Ταμ Δα ϊθοιί, 
ὙἹἀθγῚ 5101 ἃ}0 Πρ ΟΓ 15 ΜΟΉΔΟΙ5. ᾿ποι] 5. 6556. Οπδηὶ 510 |-- 
ΠΔΙῚ ἰΘνΊ5ΒΙΠΙ ΠΟΙΠΠΙΠΟΙΟΙΪΒ ΟΒΟΙ ΓΔ 181 1 ΑΠΙΠΠΠΔ ἀν υϑ Οη11ι5. δά 
δον, ΠΥ. ρὰρ, 218. ἀαη 6 ολΒ. σαν 5. ΡΓΟΧΙΠηἃ ἢπ10, 1Π1Π10 
ὙΘΙῸ ΟΔΡΙΐΔΙΠ1ΟΡ δὲ ᾿ΙΟθη ἃ, 41ἃ 5] ΠΟΘΙ νὰ ΠΟΥ ΠΒίΔΓΘ, δὲ Π0 ἢ 

οὐσνα, 564 Τροία ΘΟΥΡΙΘΘΡΘ ΔΠ15115, 1ἢ 564 Π6η1 []1586 1 νἱϊᾶ, ῬΓῸ 
80 4ιο4 Τονίπιβ. δὐϊάοται: Καὶ εἶπεν ὃ ἱερεὺς διὰ τὸν δῆ- 
λον, οδἴο ἰθιηθιο ἰδῖ6, διὰ τούτων δηλῶν, ἴρ50 ἴῃ δοπίοχία 
ΓΟΒΟΡΙρδῖ, Νὺβ διὰ τῶν δήλων οχ Μαπιβοιῦρίο οοὐϊοθ, τἰ ρὰν 
οΡδί, γθβιπ]πη5. Οτὰθ δη [ἰἰγἸπΔ οἱ Τιηηη. ἢ6. 4ὸ ἔο- 

οἰ οβἰαϑίϊοιβ. ἂρ. ΧΧΧΙΠ.: Πιστὸς δ᾽ νόμος ὡς ἐρώτημα δήλων. 
Νὰπι ογαὰὶ δήλωσις καὶ ἀλήϑεια. Ἐχ ρβοίοΓΑ] 5. ̓ ἰδπι6 ρϑπι- 
15 δασουίοβ 46 ΕΠΙβᾶ60 ῬΓΟΠΙΠΟΙ556. ἃ) Ααΐῃογο ἀἸοῖπῦ. (8 6-- 
ἴθγὰ ᾿ΘΥΙΟΥῚΒ. Τ]ΟΠΘΠ 1, ΟῚ ΤΠ]ΠΟΙῚ5 ἰδ Πηρα θη118ἃ6, ΡΓ86-- 
ΤΟΥ ΠΠ5. Ιῃ ΘΌΠ]0118 ΓΘΘΔΓΟΙΘΉ 415 ΔΠ4ποΐ ἤΟγὰ5 ΠΟ 51Π6 
Β[ΟΠΠΔΟΠΟ ΡΟΒΆΪη15. ΑΟ ΠΟ Ρῥδιιοᾶ 58η6. αΠὴ ἰῃ |1})}6110 βίο, 
ἴππ ἴῃ ΓΟΙΖᾺΙΒ. ΟΡΌΒΟ.]15, τηθηςία 5.50 Ὁ]] 5 ΘΧ 115 ΟΠ ΘαΙ5, 
485. 5 Πρ Ὶ]ἃγῚ ἢ. Ρ. Αηάγθᾶθ ΟΠ ΟΥ θΟΠΘῇἤΟΙΟ ΡΡ] ΔΘ) ΔΟΟΘΡΙΠΊ15. 
1 1181 νΘΓῸ ῬΓΟΡΙΟΙΟΙ ἢπ]π5 ΤΎδοία 5. 1Π!ΘΡΡΓ Δι] 6) ἰπ01- 
ὈΡΔΝΙΠ5 051, η6 ἴδ ἴῃ ΕαΙΠΟ 6. ΘΙ ροΡΙ θ ἀθη 15. ὉΠΠ|15, δα 
ῬΑΒΓΟΡΙ5. 5ΥΠ20 018 ἰΟΟΠ 5101] νϑη]οᾶλοῖ. θποά ᾿ἄθιη ἢ πΟ0ὴ- 
Ὠ1ΠΠ15 8115. ΠΘΟΘΒΒΔΙΟ ΡΓΔΟΒΓ ΠΏ. 15, {Ὰ]}0 05. 101ηἃ αὰ6 ΓΟΒΡΟΙ- 
ἐδνθηΐ, 80 (δι 1615. ΔΠΟ 4] Θαϊ ἃ, ΓΟΡΟΡΓΙ πῸη ροίογαηϊ. [τὴ 

Οναίοηιθδ 1186, {πὰρ ρΡΙρΡ ἢ ΔΠ1 ποι Ϊη6 {ποπχὴ ἰδ [Δοϊηϊ, 
58 115. ΟΠ 5'γ}0 Ιρ50, [1 Δ}}15. 4υΠθυβάδιη [Π610115, Δ] ΛΘ ΓΠ15. γ6] 
ΒΡΙΡΠ ΔΙ γ6] Δ ΠΟΥΙΒ. 586. 6556 ἀθοϊαγδηΐ. ρΡΙΡΠΔη105. ΘΗ] [ἘΠ556 
ΟΟΠΊΡΙΙΓ65, ΟὝΡΕΪ οἰϊὰπη Ερίβοοροβ, οὔ βορναθαΐ Ἰὰ. Ῥ. ΙΔ0Ο 5 
δΙΡΠΙΟΠἄπι5, 06. 68, Ῥγαθίο ποδία {ΠππῚ οἵ ἰΠ5ΙσΉ 6 ΠῚ, 4108. 

ΑἸζοΡ ΟΥΡΕΙ ΑΓΟΠΒΙΘΡΙΒΟΟΡ5. ἴα; Οαπ5. ΠΟΙΏ]Π6 ἰὼ δΎΠΟ60 ΥἹ 
Βα ΒΟρΕ. ὙΠοοάονγιιβ Ερίβοοριβ ΤΎΠ ΘΙ Πα ΟΠ, αἱ ἴῃ Δεῖ. 
ΧΥΠΠ Ἰοριιαγ. ΑἸΓΟΥ ΑΓΟΠΙΘΡΙΒΟΟΡΙΙΒ. ΡΘΡη46 ΟὙΡΕΙ; ΟὐΠΠ5. Θχίαϊ 
Ἐρίβίοία δὰ ᾿σηαίμιμμ ῬδίΡ ΔΓ ΠἃΠ, ἃ Ἀδάθγο Ὠοϑίγο ἃ, ΟΠ] 

ϑΎΠΟ60 ὙΠ. ΠΟΓῸμ ἸρΊπγ Δ] 16 Υ1, ν6] ΔιΏ ΡΟ 115, ν6] οὐϊν]5 66- 

ΠΪΧ6. ῬΟΙ 5, απ ἘΡΙΡΠ ΔΙῸ ΠΟΒΙΓῸ, ΟΥΔΙΪΟΠ 65 ἰδίδθ {}}}} 1161 8 
5ιηῖ. Ουάγο Π}10 ἃ ΠΟ]}}15 Παρ 10. ρΓΔΘίΘυ 1 ἴῃ. μδὺ ΠΟ Π8 
Ροίογαηί. δά π αυἃ, αφαοά ΠρΙρῃ ΔΗ} αἰοιηαι8. ΠΟΙΪΠ6. Θϑϑθΐ 
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1η50Γρί τη, (ἰδ ἀθγαγοὶ ἰθοίοῦ, ἱἔππὶ π΄ Π6. ΡΠ] Δί Πη, (ΠΔΠΏΝΙΒ 

ΔΙΙ6π86, Π0η σοηϊοπηηοηἝδθ ἰἅηθη [ΠΟ Γᾶ! 10 Ππ 65. ΟΡ] ΓΟΓΑΓ ΘΠ ΠΡ, 

65 ἴῃ Οδθθη)] ΤῸ ἢ ΠΠ1Π1Π5 5601 4] ΟΟΠΠΟΙΟΠ4ἃ5 ἀΘΟΓΘΝΙΠΠ5. 

ΟΙΠΡι5. ἀθηλη. ΟΠ] 115. Βα Θοία ἃ Π0}]15 οϑὶ δ ρὶρ]ναγῖϊ υἱία Ἔ), 

1016. ΟἸἸΠ] ἃ ϑδι110, ἀγδθοθ ἃιθ ΠῚ ἩΠΠῸ να] σαὶ ὈΓΠΏ.Π, 80 
Τ11}}{15. ἴῃ ἸΟΟΙ5. Τοοοσηϊα. ὅτι {Δ Π 6 1181 11 Ρ]ΘΙΊΒΠ16 [4118 8 
σ᾽ 41 ΠΙΒίΟΥ 6. ΡΓΌΡΙΟΙ, αἰ ΙΔπη πη} ἴῃ ΑΠΉΔ]1θ 115 Βᾶ]Ὸ-- 

Πῖτι5 ΔαιηοηιΠ, ΟΥἹ ἰἀιηθη ἴῃ [πἰ]οΘηΐα 114 ΠΔΙΡΓαίΪΟ πο [ὈΓ 8556 

{πο [ΟἸ]6 ΡῈ. ροϑ8815.. ΕἸ ΔΠΟΖᾺΙ τη} ΘΟὨ δ΄, {π|ιὰ8 οαΠη νὰ 
γϑοθρίδηιιθ ἃ}}. ΟἸΠΠΙΠ)}15. ΠΙΒίΟΥΙἃ ΘΟΠβΘηΐδηθᾶ 51η{: 564 ΘΔ 61 
Δάἀτηϊϑία (515. [Ι͂ὴ {αΊ|θ115. ἀἸβοΘυ θη ἦ15, 51 Ἠ1Π1} Αἰϊπ, {πΠ1}|, 

Τιθοίον" Πιιπ] Δ Ἶ55 16, ἱπα]οί, ἃ χριτικὴ τῆς ἱστορίας δύνα- 
μιἰς ΘΧΘΙΡΟΘΡῚ Ροβϑιί. γαϊθ, οἱ ἢ] ἰΔΠΟΡΙ ΠΟΒΙΓῸ ΘΟΙΠΠΠΟΑῚΙ5 

δίψιι6. θαι ἀρ06 46, 

Ἔ) Ηδηο γ]ϊαπη ἴῃ. ΘΠ ΠΠΟη18. Ποβίγαθ γΟ] ]Π 6 ΡΥ Πλ11ΠῚ ΓΘΟΘΡΙΠΠΠ8, 
οὐ ΠΡ] θη η115. ὁχ οοά. ΕἸογθηίη0, ἀθ 40 ἀἰϊχίπηιι5. ἰῃ Ριδοίαί. γο]. |. 
Ρ.ΧΧΧΙ., οἱ Εριζοιηθ, αι ὁχ οοάϊοα ΡΙΊ51η0. Ρυ]ΠΠ1η οαϊάϊτητι5. γ0]. Υ. 
Ρ. Υ--ΧΧΥΠ]Π. ΗΒ. ΠῸρΟΥΤηΔ86. Πονὰ8 ΔΟΟΟΒβΘυηΐ ᾿ΙΡΓΟΓ ἢ ΠηΔΠ βου ρίο- 
ΤᾺ ΟΟΡία6, 41ἃ8 ὑπᾶ ΟἸΠῚ ΘῈΡΡΙΘΠΊΘη 15. δηπηοίδί ΟΠ Π] οἱ γὰΡ ΓΕ ΠῚ 
Ἰδοιοη πὶ ἃ4 Ῥαπδγαπη (46. 410 ἀἸσο θαι ἴῃ Ριδοίαϊ, νὸ] 1[Π|. Ρ. Π|. Ρ..1Π. 
οὐ Αποογαί 1 ἴἢ ΔρΡρΡΘηΔΪο6 ἀαθίτηιβ. [Ρ᾽άδιη Ροίδν Εχοιῖϑιι5 δά Αη- 
ὨοίδιΟΠ 65. ἴῃ Ραπδγίαμη, πη ἀθχ (ἀρ οἰ {15 ΕΡῚΡ Δ}, δἱ Τοὰπη15 Παιηαβαθηΐ 
Προ. ἀθ Πρ Θ51015 ΓΘΡΘΡΙΘηἴαΡ. Ναηι ΙΟΔΠΠ15. απ] βοὴ [106 Γ. ΟὐΪὰ5 
ΡᾶΓΒ. Πηαχὶπηᾶἃ 6Χ ΚρΙΡΠΔη1 Ραπαγῖο ἰγδηβοῦρρία δϑί, ἃ Οοίθὶουο οἱ ἴ,6- 
ἀ4αϊθπο 6Χχ νἱ 1051551Π}18. οἀ5. δδὲ ΘΟ ΟἸ 15: ΠΟῸΒ ΔΗΓ]5511Π|18 οἱ Ορ πη 15 
αἰ α1, ὁχ 4ΕΪ 115. ἢ |6}}ΠΠρ] ταν ΤΟ ΠΠ ΘΙ. ΟΠ ΘΟΥΓΙΡ 8, αὐ δάμαο ν᾽ ἀδθδίαν, 
86 ΙΠΓΘΡΘΟΡΙ 15. Π51Πὴ 0586 ΚΡΙΡΙΠΔΠΙΪ ΟΡΟΙΡΞ ΘΟΘΙΟΙθ8. Νοο Νοθίδθ 
ΟΠοηϊαίαο. ἀιηρίαπη Πανοπλίας δογματικῆς οραδ, οαΐπ5. ρανίουϊας ἰδη- 
ἴαπη φιυσοάδηῃ δάθιιο θα] 886. δη:, ΠΕΡΙ σοίαν.. Ναπὶ ρ] στη ἰὰ σοηίποί 
6χ Ἐρὶρίμαηϊο Θχοοῦρίᾳ. (ἃ. ὈΙΝΏ. 
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251 ΓΠΙΦΑΜΝΙΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΒΑΗἽ14. 

Κύριε εὐλόγησον. 

Χαῖρε σφόδρα, ϑύγατερ Σιὼν, τέρπου χαὶ ἀγάλλου 
χαὶ εὐφραίνου πᾶσα ἡ ἐχχλησία τοῦ ϑεοῦ" ἰδοὺ γὰρ 
σπιάλιν ὃ βασιλεὺς πρὸς σὲ παραγίνεται" ἰδοῦ ὁ σὸς 
γυμφίος ἐπὶ πώλου ὡς ἐπὶ ϑρόνου χαϑήμενος ἔρχε-δ 
ται. ἐξέλθωμεν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ, σπεύσωμεν ἰδέ- 

Βσθϑαι τὴν δόξαν αὐτοῦ, προφϑάσωμεν φαιδρῶς εἰς 
τιμὴν τῆς εἰσόδου αὐτοῦ. πάλιν τῷ χόσμῳ σωτηρία, 
πάλιν ὃ ϑεὸς ἐπὶ σταυρὸν ἔρχεται. πάλιν ὃ βασιλεὺς 
Σιὼν, τῶν ἐϑνῶν ἡ προσδοχία, ἐπὶ τὴν Σιὼν ἔρχεται, τὸ 
πάλιν τῷ κόσμῳ σωτηρίαν χαρίζεται, “τάλιν τὸ φῶς 
ἐφίσταται, πάλιν ἢ πλάνη πέπαυται, πάλιν ἀνϑεῖ ἢ 

ἀλήϑεια, πάλιν ἡ ἐχκλησία χορεύει, πάλιν ἡ συναγωγὴ 
χηρεύει, πάλιν αἰσχύνονται δαίμονες, σπτάλιν χατάρα 
λύεται, πάλιν Ἑβραῖοι ταράττονται, πάλιν ὃ δράχων 15 
συντρίβεται, ττάλιν τὰ ἔϑνη εὐφραίνονται, πάλιν Σιὼν 

᾿χαλλωπσίίζεται. Χριστὸς ἐπὶ τεώλου ὡς ἐπὶ ϑρόνου χκα- 
ϑήμενος ἔρχεται, οἱ οὐρανοὶ ἀγάλλεσϑε, ἄγγελοι ὑμνή- 

 σάτε, τὰ ὄρη εὐφραίνεσϑε, οἱ βουνοὶ σχιρτήσατε, πο- 
᾿ιταμοὶ χροτήσατε, οἱ ἐν Σιὼν χορεύσατε, αἱ ἐχχλησίαι 20 

χαίρετε, ἱερεῖς ὑμνήσατε, τιροφῆται προφϑάσατε, μα- 
ο ϑηταὶ χηρύξατε, λαοὶ ἀπαντήσατε, πρεσβῦται συνδρα- 

μετε, αἵ μητέρες χορεύσατε, οἱ ϑηλάζοντες ᾷσατε, νεα- 
ΕΡΙΡΠδηΐτ5. ΤΥ, 2. ᾿᾿ 

- 



9), Ϊ. ΕΙΣ ΤΔ4 Β41ΤΑ4. 

γίσχοι βοήσατε, τὰ ἔϑνη συνάχϑητε. πᾶσα χτίσις, πᾶσα 
φύσις, πᾶσα τάξις, πᾶσα πνοὴ, πᾶσα ἢ γῆ, πᾶσα 
ἀξία, πᾶσα ἡλικία, πᾶσα ἐϑναρχία, πᾶσα βασιλεία, 

βασιλικῶς τῷ βασιλεῖ τῶν βασιλέων ἀπαντήσωμεν, δε- 
δσποτιχῶς τῷ δεσπότῃ τῶν δεσποτῶν προσχυγήσωμεν. 
τῷ ϑεῷ τῶν ϑεῶν ϑεϊχῶς ἀναμέλιψωμεν, τῷ νυμφίῳ 
τῆς ἀφϑαρσίας ϑεονύμφως χορεύσωμεν, τὰς λαμπάδας Β 
φαιδροὶ φαιδρῶς ἐφαψώμεϑα, τοὺς χιτῶνας τῶν ψυχῶν 
ϑεοτιρειτῶς ἐξαλλάξωμεν, τὸς τοῦ βίου ὁδοὺς καλῶς 

10 ἑτοιμάσωμεν, τὰς εἰσόδους τῶν ψυχῶν τῷ βασιλεῖ δια-- 
γοίξωμεν, τὰ βαΐα τῆς νίκης ὡς νιχητῇ τοῦ ϑανάτου 

βαστάσωμεν, τοὺς χλάδους τῶν ἐλαιῶν τῷ ἐκ ]αρίας 
χλάδῳ ϑεοτιρεπτῶς ἐπισειόντες τὰ ἀγγέλων τῷ ϑεῷ 
τῶν ἀγγέλων ὑμνήσωμεν, μετὰ τῶν παίδων ϑεοττρεπῶς 

16 ἀναχράξωμεν, μετὰ τοῦ ὄχλου τὰ τοῦ ὄχλου χαὶ οἱ ὄχλοι 
βοήσωμεν, ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὃ ἐρ- 
χόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, ϑεὸς χύριος, καὶ ἐπέφανεν α 
ἡμῖν, ἐπέφανε τοῖς ἐν σχότει χαὶ σχιᾷ ϑανάτου χαϑη- 
μένοις ἡμῖν. ἐπέφανεν ἡ τῶν ττετστωχότων ἀνάστασις, 

20 ἐπέφανεν ἡ τῶν αἰχμαλώτων ἀνάρρυσις, ἐπέφανε τῶν 
τυφλῶν ἢ ἀνάβλεψις, ἐπέφανεν ἡ τῶν πενϑούντων 
παράχλησις, ἐπέφανεν ἡ τῶν χοπιώντων ἀνάσταυσις, 
ἐπέφανεν ἡ τῶν διψώντων ἀνάψυξις, ἐπέφανεν ἡ τῶν 
χαταπονουμένων ἐχδίχησις, ἐτιέφανεν ἡ τῶν ἀπίεγνω- 

35 σμένων λύτρωσις, ἐπέφανεν ἡ τῶν ἀτεεγνωσμένων τιαρά- "Ὁ 
χλησις, ἐπέφανεν ἡ τῶν χωριζομένων ἕνωσις, ἐττεφάνη 
ἡ τῶν χαταπονουμένων ἐχδίκησις, ἐπτεράνη ἡ τῶν νο- 
σούντων ἴασις, ἐπεφάνη ἡ τῶν χειμαζομένων γαλήνη. 
διὸ χαὶ ἡμεῖς οἵ δῆμοι μετὰ τοῦ ὄχλου βοήσωμεν, λέ- 

ϑύγοντὲς σήμερον Χριστῷ, ὠσαννὰ, τουτέστι, σῶσον δὴ 
ὃ ἐν ὑψίστοις ϑεός. ὦ χαινῶν καὶ παραδόξων πρα- 
γμάτων χαὶ ϑαυμάτων᾽ χϑὲς Χριστὸς ἐκ νεχρῶν ἤγειρε 
«Ἰάζαρον, χαὶ σήμερον ὃ αὑτὸς ἐπὶ τὸν ϑάνατον ἔρχε- 
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ται. χϑὲς ἄλλῳ ὡς ζωὴ ζωὴν ἐχαρίσατο, καὶ σήμερον 
ζωοδότης ἐπὶ τὸν ϑάνατον ἔρχεται χϑὲς “Ἕαζάρου τὰ 
σπάργανα ἔλυσε, χαὶ σήμερον ὃ αὑτὸς ἕν σπαργάνοις 
δεσμευϑῆναι ἑκὼν παραγένεται᾽ χϑὲς ἔν σχότοις ἐξή- 
γαγεν ἄνϑρωπον, χαὶ σήμερον ἕν σχοτεινγοῖς τεϑῆναιδ 

οὐϑχαὶ σχιᾷ ϑανάτου ἔρχεται διὰ τὸν ἄνϑρωπον. χϑὲς 
σιρὸ ἕξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα διὰ τῶν πέντε αἰσϑήσεων 
τὸν τετραήμερον ὃ τριήμερος ταῖς δυσὶ τὸν ἕνα χαρί- 
ζεται ἀδελφὸν, χαὶ σήμερον ἐπὶ τὸν σταυρὸν ἔρχεται. 
ἀλλὰ τῇ ἸΠαρίᾳ μὲν τετραήμερον νεχρὸν, τῇ δὲ ἐχχλη- τὸ 
σίᾳ τριήμερον ἑαυτὸν χαρίζεται ὃ Χριστός. ἐχεῖ Βη- 
ϑανία μόνη ϑαυμάζει, ἐνταῦϑα δὲ πτᾶσα ἐχχλησία ἕορ- 
τάζει. ἕορτάζει ἑορτῶν ἑορτὰς, τὸν βασιλέα τῶν ἀσω- 
μάτων ἐν αὐτῇ ἐν μέσῳ ὡς νυμφίον ἔχουσα ὅμοῦ τε 
χαὶ βασιλέα" ἑορτάζει ἑορτὰς, ὡς ἐλαία κατάχαρττος ἐν ιϑ 

Βτῷ οἴχῳ τοῦ ϑεοῦ ἀφυλλορρόως πυχάζουσα. ἑορτάζει 
ἑορτὰς, ὡς κρίνον ἑαριγνὸν παραδείσου ὑπάρχουσα" ἐν 
ἡ Χριστὸς, τὸ ὄντως εὐθαλὲς χρίνον, τὸ μὴ Ἀρῖνον; 

ἀλλὰ σῶζον τὸν κόσμον" ἐν ἢ Χριστὸς, τὸ ἴον τὸ ὄν- 
τως ἰώμενον τὰ πάϑη τῶν γοσούντων᾽ ἐν ἡ ὃ ἄμπτε- 20 

λὼν ὃ λέγων “ἐγώ εἶμι ἢ ἄμπελος ἢ ἀληϑινή "" ἐν ἡ 
ὃ ἐλαιὼν ὃ ὄντως ἐλεῶν τοὺς ἐληιίζοντας ἐπ’ αὐτόν" 
᾿ ἦ ὃ τῆς δίζης Ἰεσσαὶ ἐβλάστησε χλάδος ὃ προαιώ- 
γιος, ἀγεωργήτως καὶ ἀνορύχτως τῆς ἀνϑρωπένης σπο- 
ρᾶς" ἐν ῇ ῇ γι γὴ ἡ ἀένναος" ἐν ἡ οὐ εισὼν, ᾿Γεὼν, 25 

αΤίγρις, Εὐφράτης, ἀλλὰ Πατϑαῖος, άρχος, “Τουχᾶς 

χαὶ Ἰωάννης, οἱ τοῦ Χριστοῦ τῆς ἐχχλησίας ττοτίζοντες 
παράδεισον. ἔνϑα πᾶσα σήμερον νεολαία, ὡς ἐλαία 
χατάχαρπος τὰς ἐλαίας κατέχοντες, τὸν ἐλεήμονα αἰτοῦ-- 
μὲν Χριστόν" σεφυτευμένοι ἐν οἴχῳ κυρίου, ἐν ταῖς 30 

αὐλαῖς αὐτοῦ ἐαρινῶς ἐξανϑοῦντες, ξορτάζομεν ἑορτὴν, 

τὸν χειμῶνα τὸν νομικὸν ὑττυχωρήσαντα βλέποντες. 
ἑόρταζε Χριστοῦ ἐχχλησία, οὐ τυπικῶς, οὐ σωματικῶς, 

ι 
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ἀλλὰ πρνευματιχῶς ἐγχορεύουσα. ἑόρταζε ἑορτὰς, τὴν 
τῶν εἰδώλων χατάπτωσιν βλέπουσα χαὶ τῶν ἐχχλησιῶν 
τὴν ἀνάστασιν ἔχουσα. μετὰ γὰρ Παύλου βοῶ σοι τῆς" 
ἱερᾶς χαὶ μεγάλης φωνῆς" τὰ ἀρχαῖα παρῆλθον, ἰδοὺ 

δ γέγονε τὰ πάντα χαινὰ, ἀλλὰ μὴν χαὶ παράδοξα. διὸ 
χαίρετε ἕν χυρίῳ, Χριστοῦ νεολαία χαίρετε" χαίροις 

Χριστοῦ ἐχχλησία, τέρπου χαὶ εὐφραίνου, ϑύγατερ ϑεοῦ. 
σοῦ γὰρ πᾶσα ἡ δόξα, ὡς ϑυγατρὸς τοῦ βασιλέως Χρι- 
στοῦ ἔσωϑεν ὁμοῦ τε χαὶ ἔξωϑεν" οὐχέτι χήρανδρος, 

10 ἀλλὰ ϑέανδρος ἐξανϑοῦσα, οὐχέτι ἐξ εὐωνύμων ϑεοῦ 
διὰ τὴν εἰδωλολατρείαν, ἀλλ᾽ ἐκ δεξιῶν “σταρισταμένη, 
καὶ χεχοσμημένη διὰ τὴν ϑεογνωσίαν" οὐχέτι αἵματι 254 
δουλικῷ φυρωμένη, ἀλλὰ αἵματι ϑεϊκῷ σφραγιξομένη᾽ 
οὐχέτι τὸν ὡβὴλ, ἀλλὰ τὸν Εμμανουὴλ σέβουσα᾽ οὐχέτι 

᾿τὴν Τρωάδα, ἀλλὰ τὴν τριάδα δοξάζουσα᾽ οὐκέτι τι-᾿ 

μῶσα τὸν Πλάτωνα, ἀλλὰ τὸν τταντοχράτορα ϑεὸν ἡμῶν᾽ 
οὐχέτι Ἣραχλῆ τὸν ἀλεξίχαχον, ἀλλὰ τὸν παράχλητον 
χαὶ πάντων ποιητήν. οὐχέτι σιροσχυνεῖς ᾿“Δριστοτέλην 
σοφίσαντα, ἀλλὰ ϑεὸν τὸν εἰς τέλη τῶν αἰώνων σὲ σώ- 

οοσαντα. πέπτωχε Κρόνος, ὅτι σεσάρχωται ϑεὸς λόγος, 

οὗ μὴν ἀνδρὸς ἐκ παϑείας, ἀλλὰ ϑεανδριχῶς ἐκ Π]αρίας 
ἐπιφανείς. ὁρᾶτε τῆς ἡμέρας τὴν χάριν, δρᾶτε τῆςΒ 
ἑορτῆς τὴν λαμπρότητα. χαῖρε τοίνυν καὶ εὐφραίνου, 
ϑύγατερ Σιὼν, τέρπου χαὶ ἀγάλλου πᾶσα ἡ ἐχχλησία 

φῃτοῦ ϑεοῦ, ἄρον χύχλῳ τοὺς ὀφϑαλιμούς σου, χαὶ ἴδε 
συνηγμένα τὰ ποτὲ διεσχορπισμένα τῶν ἐϑνῶν τέχνα 
σου. ἴδε τῆς ἑορτῆς τὴν εὐφημίαν" ἴδε τοῦ λαοῦ τὴν 
συμφωνίαν" ἴδε πᾶσαν γλῶσσαν εἰς μίαν δόξαν. ἴδε 
ἅτιαν στόμα ὡς ἕν στόμα, ἴδε τὰ πρὶν ϑήρεϑνα ἐν σοὶ 

ϑρτυγχάνοντα πρόβατα, ἴδε ἐϑνῶν ἑορταζόντων ἐπιφή- 
μισμα, ἀγγελιχῶν ἀσωμάτων ὑπάρχον τὸ μίμημα, ἴδεᾳ 
συμφωνίαν, ἀσωμάτων χοροστασίαν, ἴδε στάσεις ὡς 
ἀγγέλων τάξεις. δρῶ τοὺς ὕμνους ὡς ἀγγέλων ὕμνους, 
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ὁρῶ τοὺς παῖδας ὡς νεοφύτους ἄρνας ὠσαννὰ ἐν τοῖς 
ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, Χριστῷ λέγοντας. 
μεϑ᾽ ὧν χροτήσασα μέγα τῇ χειρὶ βόησον λαμπρᾷ καὶ 
λεοντιαίᾳ τῇ φωνῇ, ἐφεόρτιά τε ὅμοῦ καὶ εὐχαριστήρια 
λέγουσα. ἰδοὺ ἐγὼ, χαὶ τὰ παιδία, ἃἅ μοι ἔδωχεν δ 
ϑεὸς τῇ ποτὲ ἀτέχνῳ χαὶ ἀγνώστῳ στείρᾳ" εὐλογημέ- 
γος ὁ ἐλϑὼν, ἀλλὰ μὴν ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι χυρίου 

ἢ ϑεὸς χύριος, χαὶ ἐπέφανεν ἡμῖν" ὃ ἐρχόμενος, ὃ μηδα-᾿ 
μοῦ χωρούμενος᾽ ἐρχόμενος ὃ μηδαμοῦ χρατούμεγος" 
εὐλογημένος ὃ ἐρχόμενος, χαὶ τῶν οὐρανῶν μὴ χωριζό- τ0 
μενος εὐλογημένος αὐτοτιρεπῶς, καὶ πάλιν ἐρχόμενος 
ϑεοτιρεπτῶς᾽ εὐλογημένος ὃ ἐπ ἐμὲ ἐπὶ πώλου τυπικῶς 
σεαραγενόμενος ὡς ἐπὶ ττώλου Χερουβιχοῦ. τί γάρ φησιν 
ὃ ἱεροχῆρυξ εὐαγγελιστὴς τῆς ξορτῆς ἄχουσον “ἐγένετο 
ὅτε ἤγγιζεν ὃ χύριος εἰς Βηϑφαγὴ, καὶ εἰς Βηϑανίαν 15 
πρὸς τὸ ὄρος τὸ χαλούμινον ἐλαιῶν ἀπέστειλε δύο ἐκ 

οδυτῶν μαϑητῶν αὐτοῦ, λέγων, ὑπάγετε εἰς τὴν ἀττέναντε 
χώμην, χαὶ ἐν τῷ εἰσελϑεῖν ὑμᾶς εὑρήσετε ὄνον «καὲ 
πῶλον δεδεμένην, λύσαντες ἀγάγετέ μοι. χαὶ ἐποίησαν 
οἱ μαϑηταὶ χκαϑὼς ἐνετείλατο αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς. χαὶ 20 

ὑπεέστρωσᾶν τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐπὶ τὴν τεῶλον, καὶ ἐκά- 
ϑισεν ὃ Ἰησοῦς. χαὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς τὴν χατά- 
βασιν τοῦ Ὀροῦς, ὃ ὄχλος ἐλϑὼν εἰς τὴν ἑορτὴν ἔλαβον 
βαΐα τῶν φοινίκων, χαὶ ἐξῆλθον εἷς ἀπάντησιν τοῦ 
Ἰησοῦ, χαὶ οἱ τιροάγοντες χαὶ οἱ ἀκολουϑοῦντες ἔχραζον 25 
ὠσαννὰ τῷ υἱῷ Δαβίδ, εὐλογημένος ὃ ἐρχόμενος ἐν 

Βνόματι χυρίου. αὕτη τῆς παρούσης ἑορτῆς ἡ δεσ'το- 
τιχὴ παρουσία, αὕτη τοῦ βασιλέως τῶν βασιλευόντων 
ἡ ἐν Σιὼν πάλαι χαὶ νῦν ἐπιδημία, αὕτη τῆς παρούσης 
ἡμέρας ἡ λαμπρὰ χαὶ πάνδημος τοῦ ποιητοῦ τῶν ἅπεάν- 30 
τῶν ἔλευσις. διὸ νῦν, ἀδελφοὶ, ὃ ὄχλος ἐλϑὼν εἰς τὴν 
ἑορτὴν, ἐξέλθωμεν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ, ὅ τὸ ὁρατὸς 
χόσμος χαὶ ὃ ἀόρατος, χαὶ οἱ προάγοντες χρόνῳ προ- 
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φῆται καὶ διδάσχαλοι, καὶ οἱ ἀχολουϑοῦντες τῷ πώλῳ 
οἱ ϑεῷ πίστει συμφωνοῦντες. σήμερον τὰ οὐράνια σὺν 
τοῖς ἐπιγείοις ὁμοῦ τε χαὶ χαταχϑονίοις ἀνυμνείτω" 
πᾶν στόμα χαὶ στινεῦμα πρὸς αἶνον ϑεοῦ ἀνοιγόμενον᾽" 

β5τὰ Χερουβὶμ βοήσατε, ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος ὃ τρισ- 
ἅγιος σαβαώϑ᾽ γελήρης ὃ οὐρανὸς χαὶ ἡ γῆ τῆς δόξης 
αὐτοῦ" Σεραφὶμ ὑμνήσατε" προφῆται χηρύξατε. χαὶ ὃ 
μὲν λεγέτω, εὐφραινέσϑωσαν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἀγαλλιά- 
σθϑω ἡ γῆ᾽ ὁ᾽ δὲ, χαῖρε σφόδρα ϑύγατερ Σιὼν, χήρυττε 

10 ϑύγατερ Ἱερουσαλήμ χαὶ ἄλλος τῷ βασιλεῖ Χριστῷ 
ἀτενίζων βοάτω, ἴδε ὃ ἀμνὸς τοῦ ϑεοῦ ὃ αἴρων τὴν 
ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου" χαὶ ἕτερος γεξρὶ αὐτοῦ τοῦ χυρίου 
κηρυξάτω, οὗτος ὃ ϑεὸς ἡμῶν. οὐ λογισθήσεται ἕτερος 
σιρὸς αὑτὸν, καὶ ἄλλος, ἰδοὺ ἄνϑᾳαωττος ὁμοῦ καὶ ϑεὸς, 

τ ἀνατολὴ ὄνομα αὐτῷ" χαὶ 4αβὶδ πρὸς τὸν ἐξ αὐτοῦ 
χατὰ σάρχα Χριστὸν ἀτενίζων λέγῃ, ϑεὸς χύριος, καὶ 
ἐπέφανεν ἡμῖν" χαὶ πιάλιν ἄλλος τὸ γόνυ χλίνων βοάτω 
Χριστῷ, πᾶσα ἡ γῆ προσχυνησάτω σοι" χαὶ ἕτερος τοῖς 
λαοῖς ἐπιτρέπει, λέγων, συστήσασϑε ἕορτὴν ἕν τοῖς 

ρπυχάζουσιν ἕως τῶν χεράτων τοῦ ϑυσιαστηρίου. οὕτω 
γὰρ ἐπετελεῖτο χαὶ πάλαι ἢ ἐν Σιὼν τοῦ δεσπότου 
μετὰ τοῦ πώλου ἐπιδημία. πάνδημος συμφωνία, οἱ 
χοροὶ τῶν πατέρων, οἱ δῆμοι τῶν δικαίων, τὰ πνεύ- 
ματα τῶν προφητῶν, οἱ παῖδες τῶν Ἑβραίων, τὰ νή- 

- , Ν ’ - 3 , 

ὡόπια τῶν μητέρων, τὰ συλήϑῃ τῶν ἀγγέλων. οἱ μὲν 258 
ῥ 2 " Ν “ἤ. “ συτέρυγας ἕφηήτύλουν, οἱ δὲ βαΐα κατεῖχον, οἱ δὲ ὄπιισϑεν 

γ 27 Ἁ , 2!) ΒΥ εἶ κ 

ἤρχοντο, ἄλλοι τοὺς χλάδους ἔχοτιτον, ἄλλοι δὲ τοὺς 
Ἵ, ’ Ὁ , “- 

ϑαλλοὺς ἔστλεχον, οἱ μὲν τὸν πῶλον ἔλυον, οἱ δὲ χιτῶ- 
ΕῚ ν᾿ ΄ Α γας ἐστρώνγυον, οἱ μὲν τὰς πύλας ἤνοιγον, οἱ δὲ ὁδοὺς 

2 “ γ - 3 ’, 27 , 2 ͵ 

80 ἐχάϑαιρον, ἄλλοι πῶλον εὐτρέπιζον, ἄλλοι νίκην ἐχή- 
χλ}, ᾿ ᾿ 2! οὖν 3} , 27 ρυττον, ἄλλοι τοὺς χλάαδους ἔσειον" ἄλλοι γηπίέοις ἔλε- 

2 - “-ὦὡἅ ͵ γον, αἰνεῖτε, παῖδες, κύριον" οἱ παῖδες ἀτιεχρίναντο, 
ὠσαγνὰ, εὐλογημένος ὃ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι χυρίου. 

σι λων οὐμμι 

γε νενοος οο ἀωΣ,  “͵ 
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ρ. 

ὠ καινῶν καὶ πταραδόξων πραγμάτων χαὶ ϑαυμάτων τῆς 
Β ἑορτῆς᾽ παῖδες Χριστὸν ὡς ϑεὸν ϑεολογοῦσι, χαὶ οἱ ἱερεῖς 

αὐτὸν βλασφημοῦσι. ϑηλάζοντες προσχυνοῦσι, καὶ οἱ δι- 
δάσχοντες ἀσεβοῦσιν" οἱ παῖδες ὠσαννὰ λέγουσι, καὶ οἱ 

ζ, ΄ - δ΄ “"» »" Ἑβραῖοι σταυρωϑήτω χραζουσιν᾿ οἱ μὲν μετὰ βαΐων τερὸς 
Χριστὸν ἔρχονται, οἱ δὲ μετὰ μαχαιρῶν πρὸς αὐτὸν ἔρχον- 
ται οὗτοι κλάδους χόπτουσιν, ἐχεῖνοι. ξύλον σταυροῦ εὑ- 

τρετείζουσι" νήττια Χριστῷ χιτῶνας ὑπτοστρωγννύουσι, καὶ 
οἱ ἱερεῖς χιτῶνας Χριστοῦ διαμερίζουσι" νήττια ἐτεὶ σεώ-- 
λου Χριστὸν ὑψοῦσι, καὶ γέροντες ἐπὶ σταυροῦ Χριστὸν 10 

0 χρεμγοῦσιν "οἱ παῖδες τοὺς πεόδας Χριστοῦ ττροσεχύνησαν, 
ἐχεῖγνοι δὲ τοὺς πόδας Χριστοῦ τοῖς ΑΝ χγιροσήλωσανγ᾽ 

παῖδες αἶνον σροσάγουσιν, οὗτοι ὄξος σιροσφέρουσι. 

σταῖδες Χριστῷ τὴν τιμὴν, οὗτοι δὲ τὴν χολήν" παῖδες 
βαΐα σείουσιν, οὗτοι δὲ ῥομφαίᾳ γύττουσι᾽ πταῖδες ἐπὶ 
χεῶλον Χριστὸν ὑμνοῦσιν, οὗτοι τὸν ἐπὶ 7τώλου πω- 
λοῦσιν. ἔγνω βοῦς τὸν χτησάμενον αὐτὸν ἐπὶ φάτνης 
γεγνηϑέντα, χαὶ ὃ νέος λαὸς τῶν ἐθνῶν ὑπετάγη τῷ 
χυρίῳ αὐτῶν, μόνον δὲ Ἰσραὴλ οὐχ ἔγνω Χριστὸν τὸν 
ϑεὸν αὐτοῦ. τὰ ποτὲ φῦλα ϑεόφιλα γέγονε, καὶ οἵ 30 
ἄνομοι γεγόνασιν ἔννομοι χαὶ οἱ ἔννομοι τταράνομοι. 

Ῥέστω, τοὺς προφήτας οὐχ ἠδέσϑης, ἱερεῖς ἀπέχτεινας, 
τὰς γραφὰς διέστρειψας, τὸν νόμον χατέλυσας, δικαίους 
χατέπρισας, Π]Πωσῆν ἠϑέτησας, τοὺς υἱοὺς κατέσφαξας, 

Ἀ Χ ΄ ΩΣ “ , ΄ “- μὴ 

τὸν ναὸν ἐμίανας, τοῦ ϑεοῦ παρήχουσας, Χριστῷ οὐκ 35 

ἐπίστευσας, τὰς ϑεοσημίας ἐνύβρισας, χερὶ “αζάρου 
ἠπίστησας, τοῖς τυφλοῖς οὐχ ἐπιίστευσας ἀναβλέψασιν᾽ 

εἶτα τί περὶ τῶν παίδων τούτων λέγεις; τί περὶ ὕμνου 
τῶν ϑηλαζόντων νομοϑετεῖς; τίς, εἶπτέ μοι, τούτους 

΄ , , ὲ ὃχ ΄ ΄ , 2 

ἐφώτισε; τίς ἐδίδαξεν; ἢ τίς ἐξήγειρεν; τίς ἐσόφισξ; 30 
25ττίς ἑξαίφνης ἀπειρολόγοις δέδωχε λόγον, εἰ μὴ Χριστὸς 

ὃ “προαιώνιος λόγος; γὺν οἱ νέοι, παῖδες ὁμοῦ τὲ χαὶ 

γήτεια χειρὶ μιᾷ μαζὸν χατέχοντα, χαὶ φωνῇ ὕμνον 
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ἀγγελιχὸν ἀναμέλποντα" χειρὶ μιᾷ μαζὸν χατέχοντα, καὶ 

ἄλλῃ χειρὶ Χριστῷ βαΐα ἐπισείοντα" ἢ ἀπειρολόγος 

ϑεολόγος γεγενημένη φύσις" εὐϑὺς τὸν σεροφητικὸν λό- 

γον ϑεῷ τῶν ἀσωμάτων. ὕμνον ὡς δῶρα σιροσάγοντα, 

δ ὁμοῦ τε χαὶ κράζοντα, ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλο- 

γημένος. ὃ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, ϑεὸς «κύριος, 

χαὶ ἐπέφανεν ἡμῖν. χιρὸς ἃ ἐγὼ περιχάριστα ὁμοῦ τε 

χαὶ ἐφεόρτια ἀντειτερωτῶ τοὺς ἱεροὺς τούτους παῖδας Β 

ϑαρσήσας, τί φατὲ, ω σαῖδες ϑεοῦ, παῖδες ἀνυμνήτο- 

Ἰ0ρὲς; πόϑεν ὑμῖν ὃ ἰσόρροπτος οὗτος τὸν Χερουβιχὸν 
ὕμνον ἀναχράζοντες; “τῶς δὲ ἐπὶ τετώλου Χριστὸν δρῶν- 
τες ἀνθρωτπτοτιρετῶς ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις βοᾶτε 

ϑεοπρεπῶς; ναὶ, φασὶ πρὸς ἡμᾶς οἱ ϑεορήτορες τιαῖ- 
δες, χαὶ ἐπὶ πώλου αἰσϑητοῦ Χριστὸς χαϑέζεται, ἀλλὰ 

᾿Ἰδτοῦ κόλπου τοῦ τιατριχοῦ οὐδαμοῦ χωρίζεται" χαὶ ἐπὶ 
πώλου ὄνου χαϑέζεται, ἀλλὰ τοῦ ϑρόνου τοῦ Χερου- 
βιχκοῦ οὐχ ἀπολιμπιάνεται. ἀλλ αὐτὸς ὃ χάτω μετὰ 
σαρχὸς βροτοῖς ἀνελλιχτῶς, αὐτὸς οὕτως χαὶ ἄνω μεεὰ 
πατρὸς ϑεὸς ἀψευδὴς χαὶ ἀληϑινὸς, αὐτὸς «ὃ παντο-( 

20χράτωρ χαὶ χοσμοχράτωρ χαὶ ἐϑνοχράτωρ, χαὶ ἀληϑὴς 
ϑεὸς, καὶ χορηγὸς, χαὶ φυτουργὸς, χαὶ ὁδηγὸς, καὶ σω- 
τὴρ πιάντωνγ᾽ αὐτὸς εἰς τὴν χάτω Ἱερουσαλὴμ εἰσέρχε- 
ται, χαὶ τῆς ἄνω οὐ χωρίξεται" οὗτος ὃ ποιητὴς τῶν 
αἰώνων χαὶ ἐξ αἰώνων χαὶ εἰς αἰῶνας" αὐτός ἐστιν ὃ 

2 τανύσας τὸν οὐρανὸν μόνος οὗτός ἔστιν ὃ περιττατῶν 
ἐπὶ ϑαλάσσης ὡς ἐπὶ ἐδάφους" οὗτος ὁμίχλῃ τὴν ά- 
λασσαν ἐσπαργάνωσεν᾽ οὗτος τὰ χλεῖϑρα τοῖς ἀνϑρώ- 
ποις περιέϑηχεν" οὗτος ὕρους ταῖς ϑιαλῴσσονα ἐμέρισεν" 
οὗτος ἁπλώσας γαῖαν ἐπ᾽ οὐδενὶ ἐκρέμασεν" οὗτος στοι- 

80 χεέων τὰς χράσεις “τανσόφως ἐκέρασεν" οὗτος τὰ χάλλὴῃ 
τῶν φυτῶν κατεχύσμησεν" οὗτος οὐρανὸν ὡς ἱμάτιον 
ἐξέτεινεν. οὗτον αὐτὸς φωστῆρσι λαμπροῖς κατεχό- 
σμησε. τοῦτον φρίττουσι Χερουβὶμ καὶ τρέμουσιε Σερα- 
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φὶμ, τοῦτον ὑμνεῖ ἥλιος, τοῦτον δοξολογεῖ σελήνη, τοῦ- 
τον αἰνοῦσε τὰ ἄστρα, τούτῳ δουλεύουσιν αἱ πσιηγαὶ, 
τοῦτον φρίττουσιν ἄβυσσοι, τοῦτον δεδοίχασι τάρταροι, 

ουϑτούτῳ ὑτιείχει τὰ κήτη, τοῦτον τρέμουσι δράκοντες, 
τούτῳ δουλεύουσιν ὄμβροι, τοῦτον εὐλαβοῦνται τινεύ- 
ματα, οὗτος ὑπέστησε φύσεις, οὗτος κατέστησε κτίσεις, 
οὗτος κατέταξε τάξεις, οὗτος ὃ τῶν ἄνω χαὶ τῶν χάτω 
χτίσεων ποιητὴς ϑεὸς χύριος ἡμῶν, χαὶ αὐτῷ ἡ δόξα 
χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

ἐὺ δ 

269 ΕΠΙΦΑΔΙΟΥ ΠΟΙῸΣ 10 

εἰς τὴν ϑεύσωμον ταφὴν τοῦ χυρίου καὶ σωτῆρος 
ες -Ὕ 9 - - -- Ν 2 Ν 9 Ν Ν 

ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ, χαὶ εἰς τὸν Ιωσὴφ τὸν 
ὐν ν Ἀν. ῃ δ , Χ ἜΣΞ 4 . ᾿ ἀπὸ ᾿“ριμαϑαίας χαὶ Νικόδημον καὶ εἰς τὴν εἰς τὸν 
“Ἵιδὴν τοῦ κυρίου κατάβασιν μετὰ τὸ σωτήριον 

πάϑος παραδόξως γεγενημένον. ιό 

πὶ τοῦτο; σήμερον σιγὴ πολλὴ ἐν τῇ γῆ. τί τοῦτο; 
ι ͵ . . ν , ᾿ 

σιγὴ χαὶ ἠρεμία πολλῃ, σιγὴ σιολλὴ, ὅτι ὁ βασιλεὺς 
ς Χ , 

ὑπνοῖ, γῆ ἐφοβήϑη καὶ ἡσύχασεν, ὅτε ὃ ϑεὸς σαρχὶ 

ὕπνωσε, χαὶ τοὺς ἀττ᾽ αἰῶνος ὑπινοῦντας ἀνέστησεν 
200ὃ ϑεὸς, ἐν σαρχὶ τέϑνηχε, χαὶ ὃ “Ἅιδης ἐτρόμαξεν. ὃ 50 

9 ὸ Ἁ Ὁ 9 ὰ Ν ΄“ Ν Α Αἰτν 2 τῷ Αἴ ὃ ΣΙ Σ ᾿ 

δὸς τζροὸς βραχὺ ὑπνωσδξ χαὶ τοὺς ἕν τῷ «πὴ δξηγξιρς. 

Ποῦ ποτε νῦν εἰσιν αἱ τιρὸ βραχέος ταραχαὶ χαὶ 
φωναὶ χαὶ ϑόρυβοι χατὰ Χριστοῦ, ὠ παράνομοι; πιιοῦ 
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οἵἱ δῆμοι χαὶ αἱ στάσεις γαὶ αἱ τάξεις χαὶ τὰ ὅπλα καὶ 
τὰ δόρατα; ποῦ οἱ βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς καὶ χριταὶ οἵ 
χατάχριτοι; ποῦ αἱ λαμπάδες καὶ μάχαιραι χαὶ οἱ 
ϑούλλοι οἱ ἄταχτοι; ττοῦ οἱ λαοὶ χαὶ τὸ φρύαγμα καὶ 

δὴ χουστωδία ἡ ἄσεμνος; ἀληϑῶς ὄντως, ἐπεὶ καὶ ὄὃν- 
τως ἀληϑῶς λαοὶ ἐμελέτησαν καινά" χαινὰ, ἀλλὰ μὴν 

χαὶ μάταια. προσέχοιψμαν τῷ ἀχρογωνιαίῳ λίϑῳ Χρι- 
στῷ, ἀλλ αὐτοὶ συνετρίβησαν. προσέρρηξαν τῇ πέτρᾳ 
τῇ στερεᾷ, ἀλλ᾽ αὐτοὶ συνετρίβησαν χαὶ εἰς ᾿ἀφρὸν τὰ 

ιὐχύματα αὐτῶν διελύϑησαν. προσέχρουσαν τῷ ἀηττήτῳ 
ἄχμονι χαὶ αὐτοὶ συνεϑλάσϑησαν. ὕψωσαν ἐπὶ ξύλου 
τὴν ττέτραν τῆς ζωῆς, χαὶ κατελϑοῦσα αὐτοὺς ἐϑανά- 
τωσεν. ἐδέσμευσαν τὸν μέγαν Σαμιψὼν ἥλιον ϑεὸν, 
ἀλλὰ λύσας τὰ ἀπ᾽ αἰῶνος δεσμὰ τοὺς ἀλλοφύλους χαὶ 

παρανόμους ἀπώλεσεν. ἔδυ ϑεὸς ἥλιος Χριστὸς ὑπὸ 
γὴν χαὶ σκότος πτιανέσπερον Ἰουδαίοις πεποίηχεν. σή- 
μερον σωτηρία τοῖς ἐπὶ γῆς καὶ τοῖς ἀπ᾽ αἰῶνος ὑὕττο- 
χάτω τῆς γῆς᾽ σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ, ὅσος ὅρα- 
τὸς χαὶ ὅσος ἀόρατος. διττὴ σήμερον τοῦ δεσπότου 

20 παρουσία, διττὴ οἰχονομία, διττὴ φιλανϑρωττία, διττὴ 
χατάβασις ὁμοῦ καὶ συγχατάβασις, διττὴ τερὸς ἀνϑρώ- 
σίους ἐπίσχειψις, ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐττὶ τὴν γῆν, ἀττὸ τῆς γῆς 

“ὑποχάτω τῆς γῆς ὃ ϑεὸς παραγίνεται. τούλαι “Αιδου 
ἀνοίγονται. οἱ ἀπ αἰῶνος χεχοιμημένοι ἀγάλλεσϑε, οἱ 

οδ ἐν σχότει χαὶ σχιᾷ ϑανάτου χαϑήμενοι τὸ μέγα φῶς 
ὑποδέξασϑε. μετὰ τῶν δούλων ὃ δεσπότης, μετὰ τῶν 
γεχρῶν, ὃ ϑεὸς, μετὰ τῶν ϑνητῶν ἡ ζωὴ, μετὰ τῶν 
ὑπιευϑύνων ὃ ἀνεύϑυνος, μετὰ τῶν ἐν σχότει τὸ ἀνέ- 
στερον φῶς, μετὰ τῶν αἰχμαλώτων ὃ ἐλευϑερωτὴς, 

80 μετὰ κῶν χατωτάτω ὃ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν. Χριστὸς 
ἐχτὶ γῆς, πεπιστεύχαμεν᾽ Χριστὸς ἐν νεχροῖς, συγχα- 
τέλϑωμεν καὶ ϑεάσωμεν χαὶ τὰ ἐχεῖ μυστήρια. γνῶμεν 
ϑεοῦ χρυπτοῦ χρυπτὰ ὑπὸ γῆν μυστήριας μάϑωμεν 
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πῶς καὶ τοῖς ἐν “Αἰδου ἐπεφάνη τὸ χήρυγμα. τί οὖν; 
͵ ς “ ᾽- ᾿ Α 3 ΟΟ᾽͵ { ’ὔ ) ν 

γεάντας αττλῶς σωζει ἐπιφανεὶς ἐν «Αἰἰδῃ ϑεὸς; οὐχὶ, 
᾿ 2 ῳ ν ΄ ν - 

ἀλλὰ χαἀχεῖ τοὺς πιστεύσαντας. χϑὲς τὰ τῆς οἴἶχονο- 

μίας, σήμερον τὰ τῆς ἐξουσίας. χϑὲς τὰ τῆς ἀσϑενείας, 

201 σήμερον τὰ τῆς αὐϑεντίας. χϑὲς τὰ τῆς ἀνϑρωπότη- Ὁ 

τος, σήμερον τὰ τῆς ϑεότητος ἐνδείκνυται. χϑὲς ἐρρα- 
χεέζετο, σήμερον τῇ ἀστραττῇ τῆς ϑεότητος τὸ τοῦ “41:- 
ὅου δατιίζει οἰκητήριον. χϑὲς ἐδεσμεῖτο, σήμερον ἀλύ- 
τοις δεσμοῖς χαταδεσμεῖ τὸν τύραννον. χϑὲς κατεδιχά- 

ζετο, σήμερον τοῖς χαταδίχοις ἐλευϑερίαν χαρίζεται. 10 

χϑὲς ὑπουργοὶ τοῦ Πιλάτου αὐτῷ ἐνέπαιζον, σήμερον 
οἱ πυλωροὶ τοῦ “Αιδου ἰδόντες αὐτὸν ἔφριξαν. ἀλλὰ 
γὰρ τοῦ τοῦ Χριστοῦ πάϑους τὸν λόγον ἄχουσον ἀνώ- 
τερον" ἄχουσον καὶ ὕμνησον᾽ ἄχουσον χαὶ δόξασον" 
ἄχουσον καὶ χήρυξον ϑεοῦ μεγάλα ϑαυμάσια, ττὥς ὃ ιὖ 

᾿ ς ες - , τ δῇ - ΄, 

Βνόμος ὑποχωρεῖ, πῶς ἢ χάρις ἑπανϑεῖ, πῶς οἱ τύποι 
ὕ “» Ψ , , “ ι 

χιαρέρχονται, τις ἡ ἀλήϑεια χηρύττεται, πῶς αἱ σχιαὶ 
διαβαίνουσιν, ττῶς ὃ ἥλιος τὴν οἰκουμένην τυληροῖ, πεῶς 

Ν ͵ “Ὁ ς ; - -- 

ἢ παλαιὰ ττηετταλαίωται, ττῶς ἡ καινὴ βεβαιοῦται, ττῶς 
Ἁ ἈΝ « “ - Ν , ,ὔ τῷ 

τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, καὶ πῶς τὰ νέα ἐπήνϑησεν. δύο 20 
λαοὶ ἐν Σιὼν χατὰ τὸν τοῦ Χριστοῦ πάϑους καιρὸν 

" , Εἰς 5.2 , ς τω Χ Σ 2 - 
παραγεγόνασιν, ὁ ἐξ Ἰουδαίων ὁμοῦ χαὶ ὁ ἐξ ἐϑνῶν. 

"- « ΄ ς ΄ ᾿ ’ ᾿] “ 2 

δύο βασιλεῖς, Πιλάτος καὶ Ἡρώδης" δύο ἀρχιερεῖς, 41»- 
δ, ᾿ ’ ς - ΄ ᾿ Α 

γας καὶ Καϊάφας, ἵνα τὰ δύο ὁμοῦ πασχα γένηται, τὸ 

μὲν χαταπαυόμεγον, τὸ δὲ τοῦ Χριστοῦ ἐναρχόμενον. 25 
΄ , . ᾿ Ὁ ἈΜΟ 2 , 2 - 2 ᾿ 

α δύο ϑυσίαι χατὰ τὴν αὐτὴν ἐσπέραν ἐπιετελοῦντο, ἐπειδὴ 
χαὶ διττὴ σωτηρία, ζώντων λέγω χαὶ νεχρῶν, ἐπραγμα- 

ἤ - 5. ΄ Φ' κ 

τεύετο. χαὶ ὁ μὲν Ἰουδαῖος ἐδέσμει ϑύων ἀμνὸν ἐν 
Ὁ ς δ Τὼ 2 - 3 2 ἢ εἰν: Χ ἊΝ - 

σφαγῇ, ὁ δὲ ἐξ ἐϑνῶν ϑεὸν ἕν σαρχί. χαὶ ὁ μὲν τῇ σχιᾷ 
2 , “Ὁ ,ὔ “Ὁ , » 

ἡτένιζεν, ὃ δὲ τῷ ἡλίῳ ϑεῷ προσέτρεχεΕ. χαὶ οἱ μὲν 80 
ν τῷ Α ΗῚ ᾿΄ » 2 “- 

δήσαντες Χριστὸν ἀτιεττέμποντο, οἱ δὲ ἐξ ἐϑνῶν προ- 
ϑύμως αὐτὸν ἐδέχοντο. χαὶ οἱ μὲν χτηνόϑυτον, οἱ δὲ 

“4 , ͵ 2 Β] ᾿ 2 ᾿ς 

ϑεόσωμον ϑυσίαν προσέφερον. ἀλλ᾽ οἱ μὲν Ἰουδαῖοι 
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τὴν ἐξ “ἰγύπτου διάβασιν ἐμνημόνευον, οἱ δὲ ἐξ ἐϑνῶν 
τὴν ἐχ τῆς πλάνης λύτρωσιν τιροεχήρυττον. χαὶ ταῦτα 
σοῦ; ἐν Σιὼν τῇ πόλει τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλου, ἔνῃ 
ῃ εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς γῆς, ἐν μέσῳ δύο 

δ ζώων γνωσϑεὶς Ἰησοῦς ὃ ϑεόπαις, ἐν μέσῳ πατρὸς χαὶ 

σινεύματος τῶν δύο ζώων ζωὴ, ἐκ ζωῆς φυσίζωος γνω- 
ριζόμενος᾽ χαὶ ἐν μέσῳ ἀγγέλων χαὶ ἀνθρώπων ἐν 
φάτνῃ τιχτόμενος᾽" χαὶ ἐν μέσῳ τῶν δύο λαῶν λέϑος 
ἀχρογωνιαῖος χείμενος" χαὶ ἐν μέσῳ νόμου χαὶ προφη- 

ιοτῶν ὁμοῦ χηρυντόμενος, χαὶ ἐν μέσῳ ]ωυσῆ χαὶ ἩΙλέα 
ἐχεὶ τοῦ ὄρους ὀπτανόμενος᾽ χαὲὶ ἐν μέσῳ τῶν δύο λῃ- 
στῶν ϑεὸς τῷ εὐγνώμονι λῃστῇ γνωριζόμενος" καὶ ἕν 
μέσῳ τῆς παρούσης ζωῆς χαὶ τῆς μελλούσης χριτὴς 202 

αἰώνιος χαϑεζόμενος" χαὶ ἐν μέσῳ σήμερον ζώντων χαὶἩ 
τι γεχρῶν ἐμφανιζόμενος χαὶ διττὴν ζωὴν χαὶ σωτηρίαν 
ποιησάμενος. διττὴν πάλιν λέγω ζωὴν, διττὴν γέννησιν 
ὁμοῦ χαὶ ἀναγέννησιν, καὶ ἄχουε ῥητῶς Χριστοῦ διττοῦ 
τόχου τὰ πράγματα, καὶ χρότει τὰ ϑαύματα. ἄγγελος 
μὲν τῇ Παρίᾳ μητριχὴν τοῦ Χριστοῦ γέννησιν εὐηγγε- 

οῃλίσατο, ἄγγελος δὲ τῇ ΠΠ]αρίᾳ τῇ ]αγδαληνῇ τὴν ἐκ τοῦ΄ 
τάφου φριχτὴν ἀναγέννησιν εὐηγγελίσατο. νυχτὶ Χριστὸς 
ἐν Βηϑλεὲμ γεννᾶται, νυχτὶ σειάλιν ἐν τῇ Σιὼν ἀναγεν- 
γᾶταί. σπήλαιον ἔκ ττέτρας ἔνϑα Χριστὸς γεννᾶται. 
στιάργανα εἰς τὴν γέννησιν καταδέχεται, στεάργανα χαὶ 

25 ἐνεαῦϑα χατατυλίττεται. σμύρναν γεννηϑεὶς ἐδέξατο, Β 
σμύρναν χαὶ ἐν τῇ ταφῇ χαὶ ἁλόην καταδέχεται. ἐχεῖ 
Ἰωσὴφ ὃ ἄνανδρος ἀνὴρ τῆς Π]αρίας προσηγόρευται, 
ἀλλ ὧδε Ἰωσὴφ ὃ ἐξ “Τριμαϑαίας κηδευτὴς τῆς ζωῆς 

ἡμῶν ἀναδείχνυται" ἐν Βηϑλεὲμ καὶ ἐν φάτνῃ ὃ τόχος᾽" 
80 ἀλλὰ χαὶ ἐν τῷ τάφῳ ὡς ἐπὶ φάτνης ὃ τόπος. τιρῶ- 

τοι τπιάντων ποιμένες τὴν Χριστοῦ εὐηγγελίζοντο γέννη- 
σιν. ἀλλὰ χαὶ τιρῶτοι τιάντων ποιμένες Χριστοῦ μα- 

ϑηταὶ εὐηγγελίσϑησαν τοῖ Νιριστοῦ τὴν ἐκ νεχρῶν ἀνα- 
ν 



11. ΕἸΣ ΤῊΝ ΤΑΦΗΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ. 13 

, “ὖ ο“ ς μ“ “- , , γέννησιν. ἐχεῖ χαῖρε ὁ ἄγγελος τῇ παρϑένῳ ἐβόι σε, καὶ 
ἐνταῦϑα χαίρετε ὃ τῆς μεγάλης βουλῆς ἄγγελος Χριστὸς 

ταῖς γυναιξὶν ἀνέχραγεν. ἐν τῇ πρώτῃ γεννήσει Χρι- 

στὸς μετὰ τεσσαράχοντα ἡμέρας εἰσῆλϑεν εἰς τὴν ἐτπτί- 
γειον Ἱερουσαλὴμ, εἰς τὸν ναὸν, χαὶ προσήγαγεν ὡς 
σερωτότοχος ζεῦγος τρυγόνων ϑεῷ. ἀλλὰ χαὶ ἐν τῇ ἐκ 
γεχρῶν. ἀναστάσει Χριστὸς μετὰ τεσσαράχοντα ἡμέρας 
ἀνῆλϑεν εἰς τὴν ἄνω Ἱερουσαλὴμ, ὅϑεν οὐκ ἐχωρίζετο, 
χαὶ εἰς τὰ ὄντως ἅγια τῶν ἁγίων ὡς πρωτότοχος 
ἄφϑαρτος ἐχ νεχρῶν, χαὶ προσήγαγε τῷ ϑεῷ καὶ πατρὶ 
ὡς δύο ἀμώμους τρυγόνας τὴν ψυχὴν χαὶ τὴν σάρχα 

τὴν ἡμετέραν᾽ ὃν χαὶ ὑπεδέξατο ὡς Συμεών τις ὃ σπα- 
λαιὸς τῶν ἡμερῶν ϑεὸς χαὶ πατὴρ, ὡς ἐν ἀγχάλαις τοῖς 
ἰδίοις χόλπτοις ἀπεριγράπτως. εἰ δὲ μυϑιχῶς ταῦτα χαὶ 

οὐ πιστῶς ἀχούεις, χατηγοροῦσί σου αἱ ἄλυτοι σφρα- 
γῖδες τοῦ δεσποτιχοῦ τῆς ἀναγεννήσεως Χριστοῦ μνή- 
ματος. ὥσττερ γὰρ ἐσφραγισμένων τῶν πανεμφύτων 
μητρανοίχτων χλείϑρων τῆς τταρϑενικῆς φύσεως Χριστὸς 
ἐχ παρϑένου γεγέννηται, οὕτως ἀδιανοίχτων ὄντων τῶν 
τοῦ τάφου σφραγίδων ἡ Χριστοῦ ἀναγέννησις πιέ- 
σιραχται. πῶς δὲ ἐν τάφῳ χαὶ πότε χαὶ ὑπὸ τίνων 
Χριστὸς ἡ ζωὴ χατατίϑεται τῶν ἱερῶν λογίων ἀχού- 
σωμεν. 

262 Ὀψίας δὲ γενομένης, φησὶν, ἤλϑεν ἄνϑρωπστος τιλού- 

σιος τοὔνομα Ἰωσήφ᾽ οὗτος τολμήσας εἰσῆλθεν χιρὸς : 
Πιλάτον, χαὶ ἡτήσατο σπταρ᾽ αὐτοῦ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 
εἰσῆλθεν βροτὸς πρὸς βροτὸν, αἰτούμενος λαβεῖν τὸν 
ϑεὸν, τὸν ϑεὸν τῶν βροτῶν. αἰτεῖται πηλὸς πρὸς 
πηλοῦ λαβεῖν τὸν στάντων πλαστουργὸν, ὃ χόρτος παρὰ 
χόρτου κομίσασϑαι τὸ οὐράνιον πῦρ, ἢ σταγὼν ἢ οἰχτρὰ 
χαρὰ σταγόνος οἰχτρᾶς λαμβάνει τὴν ἄβυσσον. τίς εἶδεν, 

τίς ἤχουσεν σπτώποτε, ἄνϑρωτιος ἀνϑρώτπτῳ τὸν ᾽τοιητὴν 
τῶν ἀνθρώπων χαρίζεται; ἄνομος τῷ ἐννόμῳ ὅρον χαὶ 

ὅ 

10 

-- ὅ 

20 

30. 
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γόμον ὑπισχνεῖται χαρίζεσϑαι. χριτὴς ἄχριτος ὡς χα-Β 
τάχριτον τὸν χριτὴν τῶν χριτῶν εἰς ταφὴν ἀφίησιν. 

Ὀψίας δὲ γενομένης, φησὶν, ἤλϑεν ἄνϑρωπος πιλού- 
σιος τοὔνομα Ἰωσήφ. ὄντως πλούσιος, ττᾷᾶσαν τὴν σύν- 

δϑετον τοῦ κυρίου ὑπόστασιν κομισάμενος. ἀληϑῶς 
σελούσιος, ὅτι τὴν διττὴν οὐσίαν τοῦ Χριστοῦ παρὰ 
Πιλάτου: ἔλαβε. καὶ γὰρ πλούσιος, ὅτι τὸν ἀτίμητον 
μαργαρίτην ἠξιώϑη κομίσασϑαι. ὄντως πλούσιος" βα- 
λάντιον γὰρ ἐβάστασεν γέμον τοῦ ϑησαυροῦ τῆς ϑεό- 

ἰύτητος. πῶς γὰρ οὐ πλούσιος ὃ τὴν τοῦ κόσμου ζωὴν 
χαὶ σωτηρίαν κτησάμενος; γεῶς δὲ οὐ πλούσιος Ἰωσὴφ, 
δῶρον δεξάμενος τὸν σπάντας τρέφοντα χαὶ πτάντων δε- 

σπόζοντα; ὀψίας δὲ γενομένης" ἣν γὰρ λοιπὸν δύσας 
ἐν “Διδῃ ὃ τῆς δικαιοσύνης ἥλιος. διὸ ἦλϑεν ἄνϑρω- 

ἴὅπος πλούσιος τοὔνομα Ἰωσὴφ ἀπὸ ᾿4ριμαϑαίας, ὃς ἣν 
χρυτιτόμενος διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων: ἤἦλϑεν δὲ 
χαὶ Νιχόδημος, ὃ ἐλϑὼν πρὸς τὸν Ἰησοῦν νυχτός. μυ- 

στήρια μυστηρίων ἀπόχρυφα. δύο χρυτιτοὶ μαϑηταὶ 
χαταχρύιννμαι Ἰησοῦν ἐν τάφῳ ἔρχονται, τὸ χρυτιτὸν ἐν 

Ὡυτῷ «Διδὴ μυστήριον τοῦ χρυτιτοῦ ϑεοῦ ἐν σαρχὶ διὰ 
τῆς ἰδίας χρύψεως διδάσχοντες, ἕτερος δὲ τὸν ἕτερον Ὁ 

ὑσιερβάλλων τῇ πρὸς Χριστὸν διαϑέσει. ὃ μὲν γὰρ 
Νικόδημος ἐν τῇ -σμύρνῃ χαὶ ἐν τῇ ἀλόῃ μεγαλόψυχος, 
ὃ δὲ Ἰωσὴφ ἐν τῇ ζιρὸς Πιλάτον τόλμῃ χαὶ παρρησίᾳ 

95 ἀξιέχταινος. οὗτος γὰρ γιάντα φόβον ἀπορριψάμενος 
τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς Πιλάτον, αἰτούμενος τὸ σῶμα 
τοῦ Ἰησοῦ, καὶ εἰσελϑὼν πτιανσόφως ἐχρήσατο, ἵνα τοῦ 

᾿ ποϑουμένου σχοττοῦ ἐντὸς γένηται. διὸ οὐχ ἐχρήσατο 
πρὸς Πιλάτον κομψοῖς τισι χαὶ ὑψηλοῖς ῥήμασιν, ἵνα 

80 μὴ εἰς ὑργὴν τοῦτον ἐξάνψνμας ἐ ἐκτέσῃ. τῆς αἰτήσεως" οὐδὲ 

λέγει. γερὸς αὐτὸν “δός μοι τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, τοῦ δι 
]ησοῦ, τοῦ πρὸ βραχέος τὸν ἥλιον σχοτίσαντος, χαὶ τὰς 
πέτρας ῥήξαντος, καὶ τὴν γῆν δονήσαντος, καὶ τὰ μνη- 
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μεῖα ἀνοίξαντος χαὶ τὸ χαταττέτασμα τοῦ ναοῦ σχίσανγ- 
τος". οὐδὲν τοιοῦτον πρὸς Πιλάτον λέγει, ἀλλὰ τί; 
αἴτησίν τινα οἰχτρὰν, ὦ χριτὰ, καὶ τοῖς πᾶσι μιχρὰν, 
αἰτούμενος πτιρὸς σὲ παραγέγονα᾽ δός μοι νεχρὸν τιρὸς 

β ταφὴν τὸ σῶμα ἐχείνου τοῦ παρὰ σοῦ χαταχριϑέντος 5 
Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου, Ἰησοῦ τοῦ τιτωχοῦ, Ἰησοῦ τοῦ 
ἀοίχου, Ἰησοῦ τοῦ χρεμαμένου γυμνοῦ, τοῦ εὐτελοῦς, 

Ἰησοῦ τοῦ τέχτονος υἱοῦ, Ἰησοῦ τοῦ δεσμίου, Ἰησοῦ τοῦ 
Βαϊϑρίου, Ἰησοῦ τοῦ ξένου καὶ ἐπὶ ξένης ἀγνωρίστου 
χαὶ εὐχαταφρονήτου χαὶ ἐπὶ πᾶσι χρεμαμένου. δός μοι το 
τοῦτον τον ξένον᾽ τί γάρ σε λοιττὸν ὠφελεῖ τὸ σῶμα 
τούτου τοῦ ξένου; δός μοι τοῦτον τὸν ξένον" ἐχ μα- 

χρᾶς γὰρ ἦλϑεν τῆς χώρας ὧδε, ἵνα σώσῃ τὸν ξένον" 
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον. χατῆλθε γὰρ εἰς τὴν σχο- 
τεινὴν ἀνενέγχαι τὸν ξένον. ὃός μοι τοῦτον τὸν ξέγον᾽ ιῦ 
αὐτὸς γὰρ χαὶ μόνος ὑπάρχει ξένος. δός Ν τοῦτον 

τὸν ξένον, οὗτινος τὴν χώραν ἀγνοοῦμεν οἱ ϑένοι. δός 

μοι τοῦτον τὸν ξένον, οὕτινος τὸν πατέρα ἀγνοοῦμεν 
αοἱ ξένοι. δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, οὗτινος τὸν τότον 
χαὶ τὸν τόχον χαὶ τὸν τρόπον ἀγνοοῦμεν οἱ ξένοι. δός 20 

μοι τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ξένην ζωὴν καὶ βίον ζήσαντα 
ἐστὶ ξένης. δός μοι τοῦτον τὸν Ναζωραῖον ξένον, οὗ- 

τιγος τὸν τόχον χαὶ τὸν τρόπον ἀγνοοῦμεν οἱ ξένοι. 
δός μοι τοῦτον τὸν ἑχούσιον ξένον, τὸν μὴ ἔχοντα ὧδέ 

σίου τὴν χεφαλὴν χλῖναι. δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, 20 
τὸν ὡς ξένον ἐπὶ ξένης ἄοιχον ἐττὶ φάτνης τεχϑέντα. 

δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ἐξ αὐτῆς τῆς φάτνης 
ὡς ξένον ἐ ἐξ Ἡρώδου φυγόντα. δός μοι τοῦτον τὸν 
ξένον, τὸν ἐξ αὐτῶν τῶν στταργάνων ἔν «Δ ἰγύτττῳ ξενω- 
ϑέντα, ὃς οὐ πόλιν, οὐ κώμην, οὐχ οἶχον, οὐ μονὴν, οὗ 30 
συγγενῆ κέχτηται, ἐπε ἀλλοδαπῆς δὲ χώρας σὺν τῇ 

ῃ μητρὶ ἔχοντα τὴν οἴκησιν χαὶ τὰ ττάντα κατέχοντα. δός 
μοι, ὦ ἡγεμὼν, τοῦτον τὸν ἐπὶ ξύλου γυμνὸν, σκετάσω 
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τον τῆς ἐμῆς φύσεως σχεπάσαντα τὴν γύμνωσιν. δός 
μοι τοῦτον τὸν νεχρὸν ὁμοῦ χαὶ ϑεὸν, σχεπάσω τὸν 
τὰς ἐμὰς ἁμαρτίας σχετάσαντα. δός μοι, ὦ ἡγεμὼν, 
γεχρὸν, τὸν ἐπὶ Ἰορδάνου τὴν ἐμὴν ἁμαρτίαν ἐνθάψαντα. 

δὑχὲρ νεχροῦ παραχαλῶ ὑπὸ πάντων ἀδικηϑέντος, ὑπὸ 
φίλου πραϑέντος, ὑπὸ μαϑητοῦ προδοϑέντος, ὑττὸ ἀδελ- 

φῶν διωχϑέντος, χαὶ ὑπτὸ οἰχείων δούλων ῥαπιισϑέντος. 
ὑχτὲρ νεχροῦ τιρεσβεύω, ὦ Πιλάτε, τοῦ ὑπὸ τῶν ὑπ αὐτοῦ 
ἐχ δουλείας ἐλευϑερωϑέντων χαταχριϑέντος, ὑπὸ τῶν 20ῦ 

᾿τοτραφέντων στιαρ᾽ αὐτοῦ ὄξος ποτισϑέντος, τοῦ ὑπὸ τῶν 
ἰαϑέντων ὑπ᾽ αὐτοῦ τραυματισϑέντος, τοῦ ὑπὸ τῶν 
μαϑητῶν καταλειφϑέντος, χαὶ αὐτῆς τῆς μητρὸς ἀπο- 
στερηϑέντος. ὑπὲρ γεχροῦ, ὠ ἡγεμὼν, δυσωπῶ τοῦ 
ἐπὶ ξύλου χρεμαμένου ἀοίχου. οὐ γὰρ πάρεστι τούτῳ 

15οὐ πατὴρ “ἐπὶ γῆς, οὐ φίλος, οὐ μαϑητὴς, οὐ συγγενὴς, 
οὐχ ἐνταφιαστὴς, ἀλλ αὐτὸς μόνος τοῦ μόνου μονογενὴς 
ἐν χόσμῳ ϑεὸς χαὶ ἄλλος οὐδείς. 

Τούτων οὕτως ὑπὸ Ἰωσὴφ πρὸς Πιλάτον εἰρημέ- 
γων ἐχέλευσεν ὃ Πιλάτος δοϑῆναι αὐτῷ τὸ πανάγιον 

ορὐσῶμα τοῦ Ἰησοῦ" χαὶ ἐλϑὼν ἐπὶ τὸν Γολγοϑὰ τόπον 
χαϑεῖλε ϑεὸν ἐν σαρχὶ ἀπὸ τοῦ ξύλου, χαὶ τίϑησιν ἐπὶΒ 
γῆν. ϑεὸν ἐν σαρχὶ γυμνὸν χαὶ ἄνϑρωπον οὐ ψιλόν. 
χαὶ δρᾶται χείμενος χάτω ὃ πάντας ἑἕλχύσας ἄνω, χαὶ 
γίνεται πρὸς βραχὺ ἄπνους ἢ πάντων ζωὴ καὶ πνοή" 

οὔ χαὶ ὁρᾶται ἀόμματος ὃ χτίσας τὰ πολυόμματα, χαὶ χεῖ- 
ται ὕσιτιος ἡ πάντων ἀνάστασις. χαὶ νεχροῦται σαρχὶ 
ϑεὸς ὃ τοὺς γεχροὺς ἀνιστῶν. καὶ σιγᾷ ἐν σαρχὶ σιρὸς 
βραχὺ ἢ τοῦ ϑεοῦ λόγου βροντή. χαὶ αἴρεται παλάμαις 

ὃ τὴν γῆν χατέχων δραχί. ἄρα γὰρ ἄρα, ὦ Ἰωσὴφ, αἰ- 
ϑυτήσας χαὶ λαβὼν οἶδας ὃν εἴληφας; ἄρα προσελϑὼν( 
τῷ σταυρῷ χαὶ καϑελὼν Ἰησοῦν οἶδας τίνα ἐβάστασας; 
εἰ ὄντως οἶδας ὃν χρατεῖς, νῦν γέγονας τιλούσιος. τιῶς 
δὲ ἀρα χαὶ τὴν ϑεόσωμον ταύτην χαὶ φρικωδεστάτην 
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Ἰησοῦ ἐσειτελεῖς., κηδείαν ; ἐσταινετός σου ὃ πόϑος, ἀλλ᾽ 
ἐπαινετώτερος ὃ τῆς ψυχῆς σου τρόπος. ἀρα γὰρ ἄρα 
οὐ φρίττεις ὃν τὰ Χερουβὶμ φρίττει, ἐπὶ χειρῶν βα- 

στάζων; ἢ ποίῳ φόβῳ πάντως τῆς ϑείας ἐχείνης σαρ- 
χὺς -ἀπογυμνοῖς τὸ λέντιον; πῶς δὲ δὴ εὐλαβῶς τὸδ 
ὄμμα κατέστελλες; οὐ φρίττεις ἐνατενίζων, ἀναχαλύ- 

Ὥπτων φύσιν σαρχὸς ϑεοῦ τοῦ ὑπὲρ φύσιν; ἄρα γὰρ 
ἄρα, εἶχτέ μοι, ὦ Ἰωσὴφ, καὶ πρὸς ἀνατολὰς χαταϑά- 
γύτεις νεχρὸν, τὴν ἀνατολὴν τῶν ἀνατολῶν; ἄρα δὲ καὶ 
τοῖς σοῖς δαχτύλοις γεχροπρεπῶς Ἰησοῦ καταχλείεις τὰ τὸ 

ὄμματα τοῦ τῷ ἀχράντῳ δαχτύλῳ τοῦ τυφλοῦ ἀνοίξαν- 
τος ὄμμα; ἄρα δὲ χαὶ τὸ στόμα πιεριχλείεις τοῦ τὸ 
“ογιλαάλου ἀνοίξαντος στόμα; ἄρα δὲ χαὶ χεῖρας στερι- 
στέλλεις τοῦ ἐχτείναντος τὰς ξηρανϑείσας χεῖρας; ἢ 
χαὶ τοὺς 7όδας νεχροπιρεπτῶς χαταδεσμεῖς τοῦ τὸ βα- 15 
δίζειν δόντος τοῖς ἀχινήτοις ποσίν; ἄρα δὲ χαὶ ἐπὶ 
χλίνης αἴρεις τὸν τῷ πιαραλυτιχῷ χελεύσαντα “ἀρόν σου 

Ὡρθ τὸν χράβαττον χαὶ ττεριττάτει; ἄρα δὲ χαὶ μύρα χενοῖς 
τῷ οὐρανίῳ “μύρῳ τὰ ἑαυτοῦ χενώσαντι χαὶ χόσμον 
ἁγιάσαντι; ρα δὲ χαὶ τὴν ϑεόσωμον ἔτι αἱμορροοῦ- 30 
σαν ἐχείνην Ἰησοῦ αὐ δεξαῦ τολμᾷς πλευρὰν, τοῦ τὴν 
αἱμορροοῦσαν ἰασαμένου ϑεοῦ; ἀρα δὲ καὶ ὕδατι κατα- 
σιλύνεις σῶμα ϑεοῦ τοῦ πάντας ἐχπλύναντος καὶ τὴν 
χάϑαρσιν. δόντος; ποίας δὲ ἄρα χαὶ λαμπάδας ὑπα- 

γάψεις τῷ φωτὶ τῷ ἀληϑινῷ, τῷ φωτίσαντι πάντα Ὁ 
ἄνθρωπον; ποίας δὲ χαὶ σεις ἐπιταφίους ὡδὰς τῷ 

ἀσιγήτως αἰνουμένῳ ὑπὸ γάσης οὐρανίου στρατιᾶς; 
Βάρα δὲ χαὶ δαχρυρροεῖς ὡς γνεχρὸν τὸν δαχρύσαντα, χαὶ 

νεχρὸν τετραήμερον τὸν “άζαρον ἀγαστήσαντα; ἄρα 
ὁὲ χαὶ ϑρήνους σοιεῖς τῷ τὴν χαρὰν πᾶσι διδόντι χαὶ 30 
τὴν λύπην τῆς Εὔας διδλύσαν τον ὅμως μακαρίζω σον 
τὰς χεῖρας, ὠ Ἰωσὴφ, ὑπουργησάσας χαὶ Ψψηλαφησάσας 
ἔτι αἱμορροούσας τὰς ϑεοσώμους Ἰησοῦ χεῖρας χαὶ 

ΕΡΙΡΠδηΐι5. [Υ, 2, " 
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πόδας. μαχαρίζω σου τὰς χεῖρας προσεγγισάσας τῇ τοῦ 

ϑεοῦ αἱμορροούσῃ πλευρᾷ, πρὸ Θωμᾷ τοῦ πιστοῦ ἀπί- 
στου χαὶ ἑπαινουμένου σπιεριέργου. μακαρίζω σου τὸ 
στόμα ἐμπλησϑὲν ἀπλήστως καὶ ἑνωϑὲν πρὸς Ἰησοῦ 

δτὸ στόμα, κχαὶ πνεύματος ἁγίου ἐχεῖϑεν ττληρωϑέν. 

μαχαρίζω σου τοὺς ὀφϑαλμοὺς προστεϑέντας τοῖς τοῦ 
Ἰησοῦ ὀφϑαλμοῖς χαὶ τὸ φῶς τὸ ἀληϑινὸν ἐχεῖϑεν με- 
ταλαβόντας. μαχαρίζω σου τὸ τυρόσωττον ττροστυδλάσαν 
χερὸς τὸ τοῦ ϑεοῦ σρόσωπον. μαχαρίζω σου τοὺς ὦμους 

το τοὺς βαστάσαντας. τὸν πάντας βαστάξοντα. μαχαρίζω . 
σου τὴν κεφαλὴν, ἧ προσήγγισεν ἢ πάντων χϑφραλή. 
μαχαρίζω σου τὰς χεῖρας, ἐν αἷς ἐβάστασας τὸν βαστά- 
ζοντα πάντα. μαχαρίζω Ἰωσὴφ καὶ Νικόδημον. γεγό- 
γασι γὰρ πρὸ τῶν Χερουβὶμ ϑεὸν ἐν ἑαυτοῖς ὑνψνώσαν- 

ἰὅτες χαὶ φέροντες" γεγόνασι πρὸ τῶν ξξατυτερύγων ϑεοῦ 
ὑπουργοὶ, οὐ πτέρυξιν, ἀλλὰ σινδόσε τὸν χύριον χαλύ- 
ἱψαντὲς χαὶ τιμήσαντες. ὃν τὰ Χερουβὶμ τρέμουσι, τοῦ- 
τον ἐπὶ τῶν ὥμων Ἰωσὴφ χαὶ Νικόδημος φέρουσι, μεϑ' 
ὧν πᾶσαι αἱ τῶν ἀσωμάτων τάξεις ἐξίστανται. ἦλϑε 

50 γὰρ Ἰωσὴφ χαὶ Νικόδημος" οὐχοῦν συνέδραμε πᾶς καὶ 
ὃ τῶν ἀγγέλων ϑεοῦ δῆμος" χαὶ προφϑάνει Χερουβὶμ, 
χαὶ συντρέχει Σεραφὶμ, καὶ συμβαστάζουσι ϑρόνοι, καὶ 
χαλύπτουσι τὰ ξξατττέρυγα, χαὶ φρίττουσι τὰ πολυόκι- 
ματα, δρῶντα ἐν σαρχὲ Ἰησοῦν ἀόμματον, χαὶ συγχα- 

"5 λύπτουσι δυνάμεις, καὶ ἄδουσιν αἱ ἀρχαὶ, καὶ φρίττου- 261 
σιν αἱ τάξεις, καὶ ἐξίστανται χᾶσαι αἱ στρατιαὶ τῶν 

μεταρσίων ταγμάτων, χαὶ ϑαμβούμεναι σρὸς ἑαυτὰς 

διαποροῦσι, χαὶ λέγουσι, τίς οὗτος ὃ φοβερὸς λόγος χαὶ. 

φόβος χαὶ τρόμος χαὶ τρόπος; τέ τοῦτο τὸ μέγα χαὶ 
80 παράδοξον χαὶ ἀχατάληπττον ϑέαμα; ὃ ἄνω ἡμῖν τοῖς 
ἀσωμάτοις ὡς ϑεὸς φρικτὸς χαὶ ἀϑεώρητος χάτω βοο- 

τοῖς ὡς βροτὸς γυμνὸς χαὶ νεχρὸς οὐϑεώρητος, ᾧ παρί- 
στανται Χερουβὲιι μει᾿. εὐλαβείας, τοῦτον Ἰωσὴφ καὶ 
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Νιχόδημιος κηδεύουσι ΠΩ ἀδείας. χιότε  χατῆλϑεν ὁ τὰ 
ἄνω μὴ λιπών; πῶς ἐξῆλϑεν ὁ ἔσω ὧν; πῶς ηλϑεν 

Β ἐπεὶ γῆς ὃ τὰ πάντα πληρῶν; πῶς ἐξέδυ ὃ πάντας λα- 
ϑών; ὃ ἄνω μετὰ πατρὸς ὡς. ϑεὸς ἀνελλιχτὴς, κάτω 

μετὰ τῆς μητρὸς ὡς βροτὸς ἀληϑῶς ἀνελλιπῶς, ὃ οὐ- ὃ 
πώτε ἡμῖν ἐχφανεὶς πτὥ΄ς ἀνϑρώποις ὡς ἄνθρωπος 
ὁμοῦ χαὶ φιλάνϑρωπος ϑεὸς ἐπέφανη; τιῶς ὃ ἀόρατος 

ὡράϑῃ; πῶς ὃ ἄῦλος ἐσαρχώϑη; πῶς ὃ ἀπαϑὴς ἔπα- 
ϑὲ; πῶς ὃ χριτὴς εἰς χριτήριον παρέστη; πῶς ἡ ζωὴ 
ϑανάτου ἐγεύσατο; πτῶς ὃ ἀχώρητος ἐν τάφῳ χωρεῖ- 10 
ται; πῶς οἰχεῖ τὸ μνῆμα ὃ μὴ λιπτὼν τὸν χόλστον τὸν 
σπτατριχόν; πῶς σπηλαίου πύλην εἰσέρχεται ὃ πύλας 

ατοῦ παραδείσου ἀνοίξας, τὰς δὲ πύλας τῆς παρϑένου 
μὴ διαρρήξας, ἀλλὰ πύλας τοῦ “Αἰδου συντρίψας; ὃ 
χπτύλας ἐπὶ Θωμᾷ μὴ ἀνοίξας, ἀλλὰ πύλας τῆς βασι- τΚὅ 
λείας ἀνθρώποις διανοίξας, τὰς δὲ πύλας τοῦ τάφου 
χαὶ σφραγῖδας ἀδιανοίχτους σώζων; πτῶς δὲ ἐν νεχροῖς 

λογίζεται ὃ ἐν νεχροῖς ἐλεύϑερος; πῶς τὸ φῶς τὸ ἀνέ- 
σπεέρον ἐν σχοτεινοῖς χαὶ σχιῷξ ϑανάτου παραγίνεται; 
γιοῦ πορδύξται; γιοῦ παραγίνεται ὃ ὑπὸ ϑανάτου χρα- 30 
τηϑῆναι μὴ δυνάμενος; τίς ὃ λόγος; τίς ὃ τρόπος; 

τίς ἡ βουλὴ τῆς ἐν τῷ Αἰιδῃ αὐτοῦ χαταβάσεως; τάχα 
τὸν ᾿Αδὰμ τὸν .χατάδιχον χαὶ ἡμῶν σύνδουλον ἀνεγνέγχαι 
χατέρχεται. ὄντως τὸ τπιρωτότελαστον ὡς ἀπολωλὸς πρό- 
βατον ἐπειζητῆσαι πορεύεται. πάντως χαὶ τοὺς ἐν σχό- 28 

τει χαὶ σχιᾷ ϑανάτου χαϑημένους βούλεται ἕπισχέψα- 
σϑαι. πάντως τὸν αἰχμάλωτον Αἰδὰμ χαὶ τὴν συναι- 
χμάλωτον Εὔαν τῶν ὀδυνῶν λῦσαι τεορεύεται ὃ ϑεὸς 
χαὲ υἱὸς αὐτῆς" [ὅϑεν χαὶ υἱὸς αὐτοῦ ἀναδέδειχται.) 

ἀλλὰ συγχατέλθωμεν, ἀλλὰ συγχορεύσωμεν, ἀλλὰ συγ- 30 
χροτήσωμεν, ἀλλὰ σπεύσωμεν, ἀλλὰ συσχιρτήσωμεν, 
ἀλλὰ τιροττέμιψωμεν, ἀλλὰ ἀνυμνήσωμεν, ἀλλὰ ταχύνω- 
μὲν ϑεοῦ χαταλλαγὰς πρὸς ἀνθρώπους βλέποντες καὶ 

9 Ἐ 
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χαταδίχων ἀπόλυσιν ἐξ ἀγαϑοῦ δεσπότου γινομένην. 208 
πορεύεται γὰρ ὃ φύσει φιλάνθρωπος ἐξάξαι τοὺς ἀπ 

αἰῶνος δεσμίους ἐν ἀνδρείᾳ χαὶ ἐξουσίᾳ πολλῇ, τοὺς 

χατοιχοῦντας ἐν τάφοις, οὺς κατέπιεν τυραννιχῶς ὃ 
5σιχρὺὸς χαὶ ἀχόρεστος θάνατος τυραννήσας χαὶ ἐκ ϑεοῦ 

ἀπτοσυλήσας ὁμοῦ τε χαὶ σωρεύσας, τοῖς ἄνω χατοιχοῦ- 
σιν ἐλευϑερώσας συναριϑμῆσαι. ἐχεῖ δέσμιος ᾿Αδὰμ ὃ 
γυρωτόσιλαστος χαὶ τιρωτογέννητος πάντων χατωτάτων 

ν᾿, ἣ ἘΝ ΤΥ η ς ἰυ 

χαταδίχων χατώτερος. ἐχεῖ .αἴβελ ὃ πρωτόϑνητος χαὶ 
5 ΑΒ ὧν , , - ψἌ , 

τ0πρωτοδίχαιος ποιμὴν Χριστοῦ :στοιμένος τύττος τῆς ἀδί- 
κου σφαγῆς. ἐχεῖ Νῶε ὃ Χριστοῦ τύπος τῆς μεγάλης Β 

“Ὁ τ “Ὁ 2 , , “ ᾿ { Ἄ 2) 

κιβωτοῦ ϑεοῦ ἐχχλησίας χτίστης, τῆς τὰ ϑηριώδη ἔϑνη 
σιάντα ἐκ χαταχλυσμοῦ ἀσεβείας διὰ περιστερᾶς τινεύ- 
ματος ἁγίου διασωσάσης, χαὶ τὸν ζοφερὸν διάβολον 

΄ ΄ , αὐ} - Α ΄- 

᾿Ιδχόραχα ἐκ ταύτης ἐξορισάσης. ἐχεῖ «Αβραὰμ ὃ Χριστο- 
, ͵ ἣ ΄ ς “Ὁ " ΄ 

πάτωρ ϑύτης ὃ τὴν ξιφάξιφον ὅμοῦ χαὶ ϑνητάϑνητον 

ϑεῷ ϑύσας ϑυσίαν τιανόλβιον. ἐχεῖ χάτω δέσμιος 
2 ᾿ ς ΄ ΄ -- ΄ ς γ 2 Ν 

Ἰσαὰκ ὁ πάλαι δέσμιος Χριστότυττος ὑπὸ “Αβρααμ γε- 
΄ 27 3 9 Χ 5. «(ἡ Ἴ ΄ Α 

νόμενος ἄνω. ἐχεῖ Ιαχὼβ ἕν Αἰδὴ κατώδυνος χάτω πρὶν 
δε ΤᾺ ΜΚ... Τῷ δ 2 ὦ " ς , ς 

20 διὰ Ἰωσὴφ κατώδυνος ἄνω. ἔχεῖ Ἰωσὴφ ὃ δέσμιος ὃ 
ἐν αἸἰγύτττῳ γεγονὼς ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ εἰς Χριστοῦ 
τύπον δεσμώτης χαὶ δεσπότης. ἐχεῖ Πωυσῆς ἐν σχο-Ε 

ὩΣ , ς - Ψ “-η͵᾽ τεινοῖς χάτω, ὁ ποτὲ ἕν τῇ ϑήβη ἐν σχοτεινοῖς ἄνω. 
3 - Χ “ .»- ΄ “- ἷς 

ἐχεῖ Δανιὴλ ὃν “Αιδὴ τῷ λάχχῳ, ὃ ἐν τῷ λάχχῳ ποτὲ 
ὡυτῶν λεόντων ἄνω. ἐχεῖ Ἱερεμίας ὡς ἐν λαά; ) : Ἱερεμίας ὡς ὃν Λαχχῳ βορβο- 

2 “ ᾿ -ζ« ᾿ “-οσ᾽ “Ὁ “Ὁ 

ρου, ἐν τῷ λαχχῳ τοῦ «Αιδου χαὶ τῆς φϑορᾶς τοῦ ϑα- 
΄ 2 τω -“ , ͵ -“ ; ῈΞ 

γάτου. ἐκεῖ ἐν τῷ χοσμοδόχῳ χήτει τοῦ “Αιδου χεῖται 
ΗῚ ΄ 9 “ σ- “- ΡΦ ’ 

εἰς τύπον Τωνὰᾶς Χριστοῦ τοῦ αἰωνίου χαὶ προαιωνίου 
3 - » “- “ τ -» “- Ιωνᾷ τοῦ ζῶντος εἰς αἰῶνα χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

ἌΣ ν 2 - 80 αἰώνων, καὶ ἐπ αἰῶνα. χαὶ ἔτι ἐχεῖ “Ἰαβὶδ ὃ ϑεοπά- 
τωρ, ἐξ οὗ τὸ κατὰ σάρχα Χριστός. χαὶ τί λέγω “αβὶδ 
χαὶ Ἰωνᾶν χαὶ Σολομῶντα; ἐκεῖ χαὶ αὐτὸς Ἰωάννης ὃν 

ν ς , , "Ὁ “Ὁ -- πολὺὴς, ὃ μείζων πάντων τῶν τιροφητῶν, ὡς ἐν τῇ 
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σχοτεινῇ μήτρῳι. Χριστὸν τιροχηρύττων τοῖς ἐν “Αιδῃ 
ἅπασιν" ὃ διττὸς πρόδρομος χαὶ κῆρυξ ζώντων χαὶὲ 
γεχρῶν, ὃ ἐχ φυλαχῆς Ἡρώδου τῇ πανδήμῳ φυλαχῖ 
παρατιεμφϑεὶς τοῦ “Ἧιδου τῶν ἀπ’ αἰῶνος δικαίων τε 
χαὶ ἀδίκων χεχοιμημένων. οἱ δὲ προφῆταί τε χαὶ δίκαιοι 
ἅπαντες λιτὰς ἀλήχτους χρυφιομύστως ϑεῷ ἐκχεῖϑεν 

προσέφερον, λύτρωσιν ἑξξαιτοῦντες τῆς ττανωδύνου ἐχεί- 
γὴης χαὶ χκατηφοῦς ἐχϑροχράτου ζοφερᾶς χαὶ πανεσττέ- 
ρου τεαννυξίας. χαὶ ὃ μὲν τιρὸς ϑεὸν ἔλεγεν, ἐκ χοιλίας 
“ιδου χραυγῆς μου ἄχουσον, φωνῆς μου. ὃ δ᾽ ἄλλος, 
ἐχ βαϑέων ἐχέχραξα σοι, χύριε χύριε, εἰσάχουσον τῆς 
φωνῆς μου. χαὶ ἄλλος, ἐπίφανον τὸ πρόσωτιόν σου, 
χαὶ σωϑησόμεϑα. χαὶ ἕτερος, ὃ χαϑήμενος ἐπὶ τῶν 
Χερουβὶμ ἐμφάνηϑι. χαὶ ἄλλος, ἐξέγειρον τὴν δυνα- 
στείαν σου χαὶ ἐλϑὲ εἰς τὸ σῶσαι ἡμᾶς. καὶ ἕτερος, 
ταχὺ προχαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰχτιρμοί σου, χύριξ. 
χαὶ ἄλλος, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου ἐξ “Αἰδου χατωτατου. 
χαὶ ἕτερος, χύρις ἀνάγαγε ἐξ “Αιδου τὴν ψυχήν μου. 
χαὶ ἄλλος, μὴ ἐγκαταλίπῃς τὴν ψυχήν μου εἰς “Ἅιδην. 
χαὶ ἕτερος, ἀναβήτω. ἐχ φϑορᾶς ἡ ζωή μου πρὸς σὲ, 
χύριε ὃ ϑεός μου; ὧν δὴ ἁπάντων ἐπαχούσας ὃ στα- 
γοιχτίρμων ϑεὸς ὃ Χριστὸς οὐ δίχαιον χέχριχεν τοῖς 
ἐπ αὐτοῦ χαὶ μετ᾽ αὐτὸν τῆς οἰχείας μεταδοῦναι μόνοις 
φιλανϑρωπιίας, ἀλλὰ χαὶ τοῖς πρὸ τῆς αὐτοῦ ἐπιδημίας 

ἐν ““1τδὴ κατεχομένοις χαὶ χαϑημένοις ἐν σχότει καὶ σχιζ 
ϑανάτου. διὸ ἀνϑρώπους μὲν ἐν σαρχὶ ὄντας διὰ σαρ- 
κὸς ἐμψύχου ὃ ϑεὸς λόγος ἐττεσχέψατο, ψυχαῖς δὲ σω- 
μάτων ἀπηλλαγμέναις διὰ τῆς ἐνϑέου χαὶ ἀχράντου 
αὐτοῦ ψυχῆς ἕν “Ἅιδῃ ἐ ἐζειέφανδν, σώματος, ἀλλ᾽ οὐ ϑεό- 

τητος ἀττηλλαγγμένης. 
Οὐχοῦν στιεύσωμεν τῷ νῷ καὶ ἐπὶ τὸν “Διδην βα- 

δίσωμεν, ὅπως ἴδωμεν πῶς ἐχεῖ ποτὲ τὸν τῷ χράτει 
χραταιὸν χατὰ χράτος χρατεῖ τοῦ χράτους χρατοτύραννον, 

5. 
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90 
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χαὶ λαῷ πανστρατὶ τῇ αὐτοῦ ἀστραπῇ τὰς ἀϑανάτους 
ἐχείνας τῶν φαλάγγων ἀχειρὶ χειροῦται τάξεις, ϑύρας 

ἀϑύρους ἄρας ἐκ μέσου χαὶ πύλας ἀξύλους τῷ ξύλῳ 
τοῦ σταυροῦ Χριστὸς ἡ ϑύρα καταχλάσας, ἥλοις τε τοῖς 

ο ἐνϑέοις μοχλοὺς αἰωνίους συντρίψας καὶ συνϑλάσας, 

χαὶ δεσμοῖς χειρενϑέοις τὰς ἀλύτους ἁλύσεις ὡς χηρὸν 

διαλύσας, καὶ λόγχῃ τῇ ϑεοτυλεύρῳ καρδίαν τοῦ τυράν- 
γου τὴν ἄσαρχον διατρήσας. ἐχεῖ συνέτριψε τὰ γράτη Ὁ 
τῶν τόξων, ὅτε τῷ σταυρῷ τοξότας χειροϑέους νευρὰς 

10 διέτεινε. διὸ ἐὰν μεϑ'᾽ ἡσυχίας ἀχολουϑήσης Χριστῷ, 
γῦν ὄψει ποῦ μὲν τὸν τύραννον ἔδησε, ποῦ δὲ τὴν 
τούτου χεφραλὴν ἀνήρτησε, πῶς δὲ τὸ δεσμωτήριον 
ἀνέσχαινεν, ποῦ δὲ τοὺς δεσμώτας ἐξήγαγε, πῶς δὲ 

τὸν ὄφιν ἐπάτησε, χαὶ ποῦ τὴν χάραν ἐχρέμασε, τεῶς 
ι δὲ τὸν ᾿αδὰμ ἠλευϑέρωσε, χαὶ πῶς τὴν Εὔαν ἀνέ- 

στησε, χαὶ πῶς τὸ μεσότοιχον ἔλυσε, χαὶ ττῶς τὸν πι- 
χρὸν χατεδίχασε δράχοντα, καὶ πτῶς τὰ ἀήττητα ἔστησε 
τρόπαια, ποῦ δὲ τὸν ϑάνατον ἔϑανάτωσε, καὶ ττῶς τὴν 210 

φϑορὰν χατέφϑειρε χαὶ τὸν ἄνϑρωτχιον εἰς τὸ ἀρχαῖον 
40 ἀττεχατέστησεν ἀξίωμα. ὃ χϑὲς τοίνυν οἰχονομιχῶς τοὺς 

λεγεῶνας τῶν ἀγγέλων παραιτούμενος, χαὶ λέγων τῷ 
Πέτρῳ ὅτι “δύναμαι ἄρτι τταραστῆσαι τελείους ἢ δώδεχα 
λεγεῶνας ἀγγέλων," σήμερον ϑεοητρεττῶς ὁμοῦ τε χαὶ 
χολεμιχῶς καὶ δεσττοτιχῶς χάτεισι χάτω τοῦ «Αιδου χαὶ 

ὁ ϑανάτου, χαὶ τύραννον διὰ ϑανάτου τὰς ἀϑανάτους 

τῶν ἀσωμάτων στρατευμάτων χαὶ ταγμάτων ἀοράτων 
οὐ δώδεκά τινας λεγεῶνας, ἀλλὰ μυρίας μυριάδας χαὶΒ 
χιλίας χιλιάδας ἔχων ἀγγέλων, ἀρχαγγέλων, ἐξουσιῶν, ϑρό- 
γων ἀϑρόνων, ἑξαπτερύγων ἀτττερύγων, πολυομμάτων 

80 ἀομμάτων, οὐρανίων ταγμάτων, ἅτε δὴ ἅτε ὡς οἰχεῖον 
δεσπότην χαὶ βασιλέα πιροπεμπούσας χαὶ δορυφορούσας 
χαὶ τιμώσας Χριστόν" οὐ συμμάχους" ἄτταγε᾽ ποίας γὰρ 
χαὶ συμμαχίας ὃ παντοδύναμος ἐπιδέεται Χριστός; ἀλλ᾽ 
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ὀφειλούσας ὁμοῦ χαὶ φιλούσας τῷ ἑαυτῶν ἀεὶ “πταρίστα- 
σθαι δεσπότῃ τῷ ϑεῷ φερέγγυοί τινες δορυφόροι, 
ὁπλῖται χαὶ σχηπτοῦχοι λαμπροὶ τῆς ϑείας ὀξεῖς δε- 
οπτοτιχῆς σχητιτουχίας, νεύματι μόνῳ σττουδὴ τῷ ϑείῳ 

τάχει ἀλλήλας προφϑανούσας, ὁμοῦ καὶ εἰς ἔργον ἀγού- ὃ 
σας τῇ κελεύσει τὴν πρᾶξιν, χαὶ τῇ νίχῃ χατεστεμμένας 
σπιρὸς ἐχϑρῶν χαὶ τυράννων παρατάξεις. διὸ δὴ χαὶ 
χατήεσαν τότε δρόμοις ὅμοῦ τὸ χαὶ σύνδρομοι τῷ ϑεῷ 
χαὶ δεσττότῃ ἐπὶ τὰ ἐν “Αἰἰδου καὶ ὑπόγεια χαὶ γῆς 
ἁπάσης βαϑύτερα τῶν ἀπὶ αἰῶνος χεχοιμημένων ὕττο- 10 
χϑόνια οἰχητήρια, ἔἐξάξαι ἐν ἀνδρείᾳ τοὺς ἀπ᾽ αἰῶνος 
γιεττεδημένους. ὡς γοῦν τὰ τταντόϑυρα χαὶ ἀνήλια καὶ 

Ὁ πανέσττερα τοῦ «“Αἰδου δεσμωτήρια χαὶ οἰχητήρια χαὶ 
χαταδύσεις καὶ σπήλαια ἡ ϑεόδημος τοῦ δεσττότου χα- 
τέλαβεν αἰγληφόρος “ταρουσία, προφϑάνει “τάντας Γα- 1 
βριὴλ ἀρχιστράτηγος, ἅτε δὴ ἅτε ἐξ ἔϑους ὧν χαρᾶς 
εὐαγγέλια ἀνϑρώποις φέρειν χαὶ ῥῆσίν τινα ἰσχυρὰν 
ἀρχαγγελικωτάτων χαὶ στρατηγιχωτάτων λαμπρὰν χαὶ 
λεοντιαίαν φωνὴν πρὸς τὰς ἐναντίας δυνάμεις, καὶ 

λέγει, ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ὑμῶν. μεϑ' ὃν βοᾷ καὶ 20 
"Πιχαὴλ, καὶ ἐπάρϑητε :τύλαι αἰώνιοι. εἶτα χαὶ αἱ δυ- 

τινάμεις φασὶν, ἀπόστητε πυλωροὶ οἱ παράνομοι. εἶτα 
χαὶ ἐξουσίαι μετ᾽ ἐξουσίας, συντρίβητε αἱ ἁλύσεις αἱ 
ἄλυτοι. χαὶ ἄλλος, αἰσχύνϑητε ἐναντίοι πολέμιοι. χαὶ 
ἕτερος, φοβήϑητε τύραννοι οἱ παράνομοι. χαὶ χαϑαττερ 25 
ἐστί τινος φοβερᾶς χαὶ ἀηττήτου τταντοδυνάμου βασιλε- 
χῆς τροπαιούχου στρατοῦ παρατάξεως φρίχη τις καὶ 
τρόμος ὅμοῦ τε χαὶ τάραχος χαὶ φόβος κατώδυνος τοῖς 
τοῦ ἀχαταγωνίστου δεσπότου ἐπιπίπτει ἐχϑροῖς. οὕτω 
“δὴ καὶ ἐπὶ τοῖς ἐν “Ατδου ἐχείνοις ἐκ παραδόξου Χρι- 80 
στοῦ ἐν τοῖς χαταχϑογίοις παρουσίας ἐξαίφνης ἐγένετο 

Βἄνωϑεν ἀστραττῆς ἢ ἀμαύρωσις τῶν ἐναντίων τοῦ “41ι- 
δου δυνάμεων τὰς ὄψεις σχοτίζουσα χαὶ βροντοφώνων 
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τιγῶν ἀχουομένων βοῶν χαὶ στρατιῶν χελευουσῶν, ἄρατε 
πύλας οἱ ἄρχοντες ὑμῶν" οὐ γὰρ ἀνοίξατε, ἀλλ᾽ ἐξ αὐὖ- 
τῶν τῶν ϑεμελίων ταύτας ἄρατε, ἐχριζώσατε, μεταστή-- 
σατε εἰς τὸ μηχέτι χλείεσϑαι" ἄρατε σεύλας οἱ ἄρχοντες 

οὑμῶν οὐχ ὡς ἀδυνατοῦντος τοῦ σπτιαρόντος δεσιτότου 
χαὶ ϑυρῶν κεχλεισμένων ὅτε χελεύει εἰσέρχεσϑαι, ἀλλὰ 
δραττετοδούλως ὑμῖν ἐπιιτρέποντος τὴν τῶν σπουλῶν τῶν 
αἰωνίων ἔπαρσιν χαὶ μετάστασιν χαὶ χατάχλασιν. διὸ 
οὐδὲ τοῖς δήμοις ὑμῶν, ἀλλ᾽ αὐτοῖς τοῖς δοχοῦσι τεαρ᾽ Ο 

ιο ὑμῖν εἶναι ἄρχουσιν, ἐτιιτρέττει λέγων, ἄρατε 7τύλας οἱ 
ἄρχοντες ὑμῶν: ὑμῶν, ἀλλ᾽ οὐχ ἄλλων τινῶν. λοιγὸν 
ἄρχοντες. εἰ γὰρ χαὶ μέχρι τοῦ νῦν τῶν ἀτ αἰῶνος 
χεχοιμημένων κακῶς ἤρξατε, ἀλλ᾿ οὐχέτι λοιττὸν αὐτῶν, 

ἀλλ οὐδ᾽ ἄλλων, ἀλλ᾽ ὑμῶν, ἀλλ οὐδ᾽ αὐτῶν ὑμῶν 
Ιδ ἔσεσϑε ἄρχοντες. πάρεστι γὰρ Χριστὸς ἡ οὐράνιος 
ϑύρα ὁδοποιήσατε τῷ ἐπιβεβηχότι ἐπὶ τῶν τοῦ “4Ἅ1ι- 
δου δυσμῶν. κύριος ὄνομα αὐτοῦ, χαὶ τοῦ χυρίου κυρίου 
αἱ διέξοδοι τῶν τοῦ ϑανάτου στυλῶν᾽ ὑμεῖς ἐποιήσατε 
τὰς εἰσόδους, τὰς δὲ διεξόδους αὐτὸς ττοιῆσαι παρα- 

90 γέγονεν. διὸ ἄρατε τιύλας οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, ἄρατε χαὶ 
μὴ μέλλετε, ἄρατε χαὶ ταχύνατε, ἄρατε καὶ μὴ ἀναβάλ-" 
λεσϑε. εἰ δὲ ἀναμένειν νομίζετε, αὐταῖς ταῖς 7τύλαις 

ἀχειρὶ χαὶ αὐτοματὶ αἴρεσϑαι ἐτειτρέπομεν. καὶ ἐπτάρ- 
ϑητε τούλαι αἰώνιοι. χαὶ ἅμα αἱ δυνάμεις ἐβόησαν, 

δ ἅμα αἱ ττύὐλαι ἐπήρϑησαν, ἅμα αἱ ἁλύσεις ἐλύϑησαν, 
ἅμα οἱ μοχλοὶ κατεχλάσϑησαν, ἅμα τὰ χλεῖϑρα ἐξέσεε- 
σαν, ἅμα τὰ ϑεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου ἐδονήϑησαν, 
ἅμα αἱ ἐναντίαι δυνάμεις εἰς φυγὴν ἐτράπησαν, ἕτερος 
ἕτερον συνωϑούμενος χαὶ ἄλλος πρὸς ἄλλον συμπτοδιζό- 

80 μένος, χαὶ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ φυγεῖν φϑεγγόμενος. ἔφρι- 
ξαν, ἐσαλεύϑησαν, κατετλάγησαν, ἐταράχϑησαν, ἠλλοιώ- 1 
ϑησαν, ἐϑροήϑησαν, ἔστησαν ὁμοῦ καὶ ἐξέστησαν, ἠτεό- 
ρησαν ὁμοῦ χαὶ ἐτρόμαξαν. χαὶ ὃ μὲν χεχηνὼς ἴστατο, 

πὰ 
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ὃ δὲ τοῖς γόνασι τὸ τιρόσωττον συνεχάλυτοτε, καὶ. ἄλλος 
σιρηγὴς ἀνετήγνυτο, χαὶ ἕτερος ὡσεὶ νεχρὸς ἀπεστη- 
λοῦτο, καὶ ἄλλος τῷ ϑάμβει κατείχετο, καὶ ἕτερος ἢλ- 

λοιωμένος χατέχειτο, χαὶ ἄλλος ἐνδότερον ἔφευγεν. ἐχεῖ 
γὰρ τότε διέχοινε Χ εστὸς ἐν ἔἐχστάσει χεφαλὰς δυνα-ὅ 
στῶν, ἐκεῖ ἐσείσϑησαν ἐν ἑαυτοῖς, ἐχεῖ διήνοιξαν χαλι- 
γοὺς αὐτῶν λέγοντες, τίς ἐστιν οὗτος ὃ βασιλεὺς τῆς 
δόξης; τίς ἐστιν οὗτος ὃ τοσοῦτος, ὃ μδτὰ τοσούτων 

Βτοιαῦτα ἐνταῦϑα ἐπιτελῶν ϑαύματα; τίς οὗτός ἐστιν 
ὃ “βασιλεὺς τῆς δόξης, ὃ ἐν “δῇ σιοιῶν νῦν τὰ οὐδέ- τὸ 

ποτὲ ἐν “Δ ιδὴ γεγενημένα; τίς οὗτος ὃ ἐξάγων ἔνϑεν τοὺς 

ἀπὸ αἰῶνος κεχοιμημένους; τίς ἐστιν οὗτος ὃ λύσας χαὶ 
χαταλύσας ἡμῶν τῶν ἀηττήτων τὸ ϑράσος χαὶ τὸ χρά- 
τος, χαὶ ἐξάγων ἐκ τῆς τοῦ “Αιδου φυλακῆς τοὺς ἀτὶ 
αἰῶνος πιεητεδημένους; πρὸς οὺς ἀντέχραζον αἱ τοῦ ιὃ 
δεσττότου δυνάμεις λέγουσαι, μαϑεῖν βούλεσϑε, ὦ ὃ παρά- 
γομοι τύραννοι, τίς ἔστιν οὗτος ὃ βασιλεὺς τῆς δόξης; 
χύριος χραταιὸς χαὶ δυνατός᾽ χύριος δυνατὸς χαὶ ἰσχυ- 

σρὸς χαὶ ἀήττητος ἐν πολέμοις. οὗτος ἐχεῖνός ἐστιν ὃ 
ἐχ τῶν οὐρανίων ἁψίδων ἐξορίσας χαὶ ἀπορρέψας ὑμᾶς, 20 
ὦ δείλαιοι χαὶ τταράνομοι τύραννοι. ἐχεῖνος οὑτὸς ἐστιν 
ὃ ἐν ὕδασιν Ἰορδάνου συντρίψας τὰς χεφαλὰς τῶν ὁρα- 
χόντων ὑμῶν. οὗτος ἐχεῖνός ἐστιν ὃ διὰ σταυροῦ στη- 
λετεύσας χαὶ ϑριαμβεύσας χαὶ ἐχνευρώσας ὑμᾶς. ἐχεῖ-- 
γος οὗτός ἐστιν ὃ δήσας χαὶ ζοφώσας χαὶ τῇ ἀβύσσῳ 25 
παραπέμψας ὑμᾶς. οὗτος ἐχεῖνός ἐστιν ὃ συρὶ αἰωνίῳ 
χαὶ γεέννῃ τιαρατιέμτεων χαὶ ἀπολλύων ὑμᾶς. Ἔ, 
μὴ μέλλετε, μηδὲ ἀναμένετε, ἀλλὰ σπεύσατε, καὶ τοὺς 
δεσμίους ἐξάξατε, οὺς ἄχρι χαὶ νῦν χαχῶς κατεγιίετε. 

τὸ γὰρ ὑμέτερον χράτος λοιττὸν χαταλέλυται" ἡ ὑμῶν 30 
τυραννὶς λοιπὸν πέπαυται" τὸ ὑμέτερον. φρύαγμα ὃδει- 
γῶς κατήργηται" ῇ ὑμῶν μεγαλαυχία εἰς τέλος ἐχλέ- 
λοιπεν᾽ ἡ ὑμῶν ἰσχὺς τιξτάτηται χαὶ ἀπόλωλε. ταῦτα 
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αἱ δεσποτιχαὶ τοῦ δεσπτότου δυνάμεις ταῖς ἐναντίαις 
δυνάμεσιν ἔλεγον ὅμοῦ τε χαὶ χατέσπευδον. καὶ οἱ μὲν - 
τὸ δεσμωτήριον ἐξ αὐτῶν τῶν θεμελίων κατέσχατττον, 

οἱ δὲ τὰς ἐναντίας ἐξουσίας χατεδίωχον ἐχ τῶν ἐξωτέ- 

ὅρων ταμιείων φευγούσας ἐνδότερον. χαὶ ἄλλοι τὰς χα- 
ταδύσεις χαὶ τὰ φρούρια χαὶ τὰ σπήλαια διηρεύνων 
χαὶ ἔτρεχον, χαὶ ἕτεροι ἄλλος ἄλλον ἄλλοϑεν δέσμιον 218. 
τῷ δεσπότῃ πιροσέφερον, χαὶ ἄλλοι τὸν τύραννον δε- 
σμοῖς ἀλύτοις ἔδεον, καὶ ἕτεροι τοὺς ἀπ’ αἰῶνος δε- 

0 σμίους ἀπτέλυον. χαὶ ἄλλοι ἐπέταττον, καὶ ἕτεροι ὑττούρ- 
γουν ὡς τάχιστα. χαὶ οἱ μὲν εἰσερχομένου τοῦ δεσττό- 
του ἐνδότερον ττροέτρεχον, οἱ δὲ ὡς βασιλεῖ καὶ ϑεῷ 
γιχηφόρῳ πτιαρείπτοντο. τούτων δὴ λοιπτὸν οὕτως, ἀλλὰ 
χαὶ ὑπὲρ τούτων ἐν τῷ «ΑἸ ἰδῇ γινομένων τε χαὶ βοω- 

15 μένων χαὶ ϑρυλλουμένων ἁπάντων χαὶ σειομένων, ὡς 
ἢ τοῦ δεσιτότου τταρουσία αὐτὰ τὰ χατώτατα τῶν χα-᾿ 
τωτάτων χαταλαμβάνειν ἔμελλεν, ὃ Α΄δὰμ ἐχεῖνος, ὃ 
σιάντων ἀνϑρώτπων σιρωτόχτιστος καὶ ττρωτόττλαστος χαὶΒ 
σιρωτόϑνητος ἐνδότερος πάντων, μετὰ ττολλῆς τινος τῆς 

90 ἀσφαλείας δέσμιος χατεχόμεγος ἤχουε τῶν τοῦ δεσττό- 

του ποδῶν πρὸς τοὺς δεσμίους εἰσερχομένου, χαὶ ἐγνώ- 
οισεὲ τὴν φωνὴν αὑτοῦ περιττατοῦντος ἐν τῷ δεσμω- 
τηρίῳ, καὶ στραφεὶς ττρὸς ἅπαντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἀπ 

αἰῶνος δεσμίους φησὶ, φωνὴν ποδῶν τινος ἀχούω ττρὸς 
ο5 ἡμᾶς εἰσερχομένου. χαὶ ἐὰν ὅλως ἐνταῦϑα ἐχεῖνος σπταρα- 

γενέσϑαι χατηξίωσεν, ἡμεῖς τῶν δεσμῶν ἠλευϑερώϑη- 
μεν. ἐὰν ὕλως ἐχεῖνον μεϑ' ἡμῶν ὀψώμεϑα, ἡμεῖς, τοῦ 
“Ἅιδου λυτρούμεϑα. 

Ταῦτα χαὶ τὰ τοιαῦτα τοῦ ““΄δὰμ. πρὸς πάντας ς 
φυτοὺς συγχαταδίχους αὐτοῦ λέγοντος εἰσῆλϑεν ὃ δεσπό- 

της τιρὸς αὐτοὺς, τὸ νιχητιχὸν ὅλον τοῦ σταυροῦ χα- 
τέχων. ὃν ἰδὼν ὃ ᾿Αδὰμ ὃ πρωτόπλαστος χαὶ τῇ ἐκχ- 
συλήξει τὸ στῆϑος τύψας ἐβόησε πτρὸς πάντας τοὺς ἀπ᾽ 
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αἰῶνος χεχοιμημένους χαὶ εἶττεν, ὃ χύριός μου μετὰ 
σιάντων. χαὶ ἀποχριϑεὶς ὃ Χριστὸς λέγει τῷ ᾿αἴδὰμ, 
χαὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου. χαὶ χρατήσας αὐτοῦ τῆς 
χειρὸς ἀνίστησι λέγων, ἔγειρε ὃ χαϑεύδων χαὶ ἀνάστα 
ἐχ τῶν γνεχρῶν, χαὶ ἐπιφαύσει σοι ὃ Χριστός. ἐγὼ δ 
ϑεός σου, ὃ διὰ σὲ γενόμενος υἱός σου, ὃ διὰ σὲ χαὶ 

τοὺς ἀτιὸ σοῦ,-νῦν λέγων χαὶ χατ᾽ ἐξουσίαν ἐπιτρέπων 
τοῖς ἐν δεσμοῖς, ἐξέλϑετε, χαὶ τοῖς ἐν σχότει, φωτίσϑητε, 
χαὶ τοῖς χεχοιμημένοις, ἀνάστητε. σοὲ δὲ διαχελδύομαι, 

08 ὃ χαϑεύδων" οὐ γὰρ διὰ τοῦτό σὲ σιεπτοίηχα, 10 
ἵγα ἐν ““ιδῃ κατέχῃ δέσμιος. ἀνάστα ἐχ τῶν νεχρῶν᾽ 
ἐγώ εἶμι ἡ ζωὴ τῶν νεχρῶν. ἀνάστα πλάσμα τὸ ἐμὸν, 
ἀγάστα μορφὴ ἢ ἐμὴ χαὶ κατ εἰκόνα ἐμὴν γεγενημένη. 
ἔγειρε, ἄγωμεν ἔντεῦϑεν᾽ σὺ γὰρ ἐν ἐμοὶ, χἀγὼ ἐν σοὶ, 
ἕν χαὶ ἀδιαίρετον ὑπάρχομεν τιρόσωτπτον. διὰ σὲ ὃ ϑεός ιτὖ 
σου γέγονα υἱός σου. διὰ σὲ ὃ δεσπότης ἔλαβον τὴν 

2: σὴν μορφὴν τοῦ δούλου, διὰ σὲ ὃ ὑσεεράνω τῶν οὐρα- 

γῶν ἤλϑον ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποχάτω τῆς γῆς" διὰ σὲ 
τὸν ἄνϑρωπον γέγονα ὡσεὶ ἄνϑρωπος ἀβοήϑητος, ἂν 

γεχροῖς ἐλεύϑερος᾽ διὰ σὲ τὸν ἀπὸ χήπου ἐξελϑόντα 20 
ἀττὸ χήπου Ἰουδαίοις τταρεδόϑην, καὶ ἐν χήττῳ ἐσταυρώ- 
ϑην. ἴδε τοῦ προσώπου μου τὰ ἐμτστίσματα, ἅτπτερ διὰ 
σὲ χατεδεξάμην, ἵνα σοι ἀττοχαταστήσω εἰς τὸ ἀρχαῖον 
ἐμφύσημα. ἴδε μου τῶν σιαγόνων τὰ ῥαπίσματα, ἃ 
χατεδεξάμην, ἵνα σου τὴν διαστραφεῖσαν μορφὴν ἐπα- 
γορϑώσω εἰς τὸ χατ᾽' εἰχόνα μου. ἴδε μου τοῦ νώτου 

Βτὴν φραγέλλωσιν, ἣν χατεδεξάμην, ἵνα σχορτιίσω τῶν 
ἁμαρτιῶν σου τὸ φορτίον τὸ ἐπὶ τοῦ νώτου χείμεγον. 
Ἰδὲ μου τὰς προσηλωϑείσας χεῖρας ἕν τῷ ξύλῳ χαλῶς, 
διὰ σὲ τὸν ἐχτείναντα τὴν χεῖρα ἐν τῷ ξύλῳ χαχῶς "80 
δε μου τοὺς σπροσηλωϑέντας χαὶ ὀχυρωϑέντας ἐν τῷ 

ξύλῳ πόδας, διὰ τοὺς σοὺς πόδας τοὺς καχῶς Ἰετώς 

τας ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς παραχοῆς τῇ ἕχτῃ ἡμέρᾳ, ἡ ἢ 
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ἀπόφασις γέγονεν, χαὶ τὴν σὴν ἀνάττλασιν καὶ παρα- 
δείσου ἄνοιξιν σπεδητόνημαι. ἐγευσάμην διὰ σὲ χολῆς, ἵνα 
ἰάσωμαί σου τὴν διὰ βρώσεως ἐχείνης τῆς γλυχείας 
σιιχρὰν ἡδονήν. ἐγευσάμην ὄξους, ἵνα χαταργήσω τοῦ α 

σοῦ ϑανάτου τὸ δριμὺ χαὶ σπταρὰ φύσιν τεοτήριον. ἐδε- 
ξάμην στιόγγον, ἵνα ἐξαλείψνω τὸ χειρόγραφόν σου τῆς 
ἁμαρτέας. ἐδεξάμην χάλαμον, ἵνα ὑττογράψω ἐλευϑε- 
ρίαν τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, ὕπνωσα ἐν τῷ σταυρῷ 
χαὶ ῥομφαίᾳ ἐνύχϑην τὴν πλευρὰν διὰ σὲ τὸν ἕν παρα- 

10 δείσῳ ὑτονώσαντα χαὶ τὴν Εὔαν ἐχ γελευρᾶς ἐξενέγχαντα" 
ἢ ἐμὴ ἐ ΓΛ ΗΘ ἰάσατό σου τὸ ἄλγος τῆς γυλευρᾶς. ὃ 
ἐμὸς ὕτονος ἐξάξει σε ἐκ τοῦ ἐν “Αιδὴ ὕπνου" ἡ ἐμὴ 
δομφαία ἔστησε τὴν κατὰ σοῦ στρεφομένην ῥομφαίαν. 
λοιττὸν ἔγειρε, ἄγωμεν ἐντεῦϑεν. ἐξήγαγέ σε ὃ ἐχϑρὸς!ν 

ι8 ἀπτὸ γῆς τταραδείσου, ἀττοχαϑιστῶ σε οὐχέτε ἐν τταρα- 
δείσῳ, ἀλλ᾽ ἐν οὐρανίῳ ϑρόνῳ. ἐχώλυσά σε τοῦ ξύλου 
τοῦ τυπικοῦ τῆς ζωῆς, ἀλλ᾽ ἰδοὺ αὐτὸς ἐγὼ ἡνώϑην 
σοι ἢ ζωή. ἔταξα τὰ Χερουβὶμι δουλοτιρεπτῶς φυλάτ- 
τειν σε᾽ ποιῶ τὰ Χερουβὶμ ϑεοιτρετῶς προσχυνῆσαξ 

οὐ σε. ἐχρύβης ἀττὸ ϑεοῦ ὡς γυμνός" ἀλλ ἰδοὺ ἔχρυψας 
ἐν ἑαυτῷ ϑεὸν γυμνόν. ἐνεδύϑης τὸν τῆς αἰσχύνης δερ- 
μιάτινον χιτῶνα, ἀλλ᾿ ἐνεδύϑην ϑεὸς ὧν τὸν τῆς σῆς 
σαρχὸς αἱμάτινον χιτῶνα. διὸ ἐγείρεσϑε, ἄγωμεν ἐντεῦ- 
ϑεν, ἀπὸ τοῦ ϑανάτου εἰς τὴν ζωὴν, ἀπὸ τῆς φϑορᾶς 215 

95 εἰς ἀφϑαρσίαν, ἀπττὸ τοῦ σχότους εἰς τὸ αἰώνιον φῶς. 

ἐγείρεσϑε, ἄγωμεν ἐντεῦϑεν, ἀττὸ τῆς ὀδύνης εἰς εὐφρο- 
σύνην, ἀπὸ δουλείας εἰς ἐλευϑερίαν, ἀττὸ φυλαχῆς εἰς 
τὴν ἄνω Ἱερουσαλὴμ, ἀττὸ τῶν δεσμῶν ἐπὶ τὴν ἄνεσιν, 
ἀτεὸ τῆς κατοχῆς ἐπὶ τὴν τοῦ πταραδείσου τρυφὴν, ἀτεὸ 

ϑρτῆς γῆς εἰς τὸν οὐρανόν. ἐπὶ τοῦτο γὰρ ἀπέϑανον καὶ 
ἀνέστην, ἵνα χαὶ νεχρῶν χαὶ ζώντων χυριεύσω. διὸ ἐγεί- 
ρεσϑε, ἄγωμεν ἐντεῦϑεν. ὃ γὰρ πατήρ μου ὃ οὐράνιος 
τὸ ἀπολωλὸς ἐχδέχεται πρόβατον. τὰ ἐνενήχοντα ἕννέα 

΄ 

." 
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τῶν ἀγγέλων ττιρόβατα τὸν σύνδουλον ἀναμένουσιν ΄“δὰμ, 
σιότε ἀναστῇ χαὶ πότε ἀνέλϑῃ καὶ τερὸς ϑεὸν ἐπιανέλϑῃ. 
ὃ Χερουβιχὸς ϑρόνος ηὐτρέπισται. οἱ ἀναφέροντες ὀξεῖς 
τε χαὶ ἕτοιμοι. ὃ νυμφὼν τταρεσχεύασται, τὰ ἐδέσματα 
ἕτοιμα, αἱ αἰώνιοι σχηναὶ χαὶ μοναὶ ἕτοιμοι. οἱ ϑη-ῦ 
σαυροὶ τῶν ἀγαϑῶν ἀνεώχϑησαν, ἡ τῶν οὐρανῶν βασι- 
λεία τιρὸ αἰώνων ἡτοίμασται᾽ ἃ ὀφϑαλμὸς οὐχ εἶδεν 
χαὶ οὖς οὐχ ἤκουσε, χαὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνϑρώπου οὐχ 
ἀνέβη, ἃ ἀγαϑὰ τὸν ἄνϑρωπον περιμένουσι. 

6, Ταῦτα χαὶ τὰ τοιαῦτα τοῦ δεσπότου λέγοντος ἀνί- 
στανται σὺν αὐτῷ ὃ ἐν αὐτῷ ἡνωμένος “Α΄ δὰμ χαὶ συνανί- 
σταται χαὶ ἡ Εὔα, καὶ ἄλλα πολλὰ σώματα πίστει ἀπ 
αἰῶνος χεχοιμημένα ἀνέστησαν χηρύττοντα τοῦ δεσπό- 
του τριήμερον ἀνάστασιν, ἣν φαιδρῶς οἱ πιστοὶ ὑπο- 
δεξώμεϑα, χαὶ ὀψώμεϑα, καὶ πιεριτττυξώμεϑα μετὰ15 . 
ἀγγέλων χορεύοντες, μετὰ τῶν ἀσωμάτων ἑἕορτάζοντες 
ὁμοῦ χαὶ συνδοξάζοντες τὸν ἡμᾶς ἐχ τῆς φϑορᾶς Χρι- 
στὸν ἀναστήσαντα καὶ ζωοττοιήσαντα. ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ 
χράτος σὺν τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ πατρὶ χαὶ τῷ τταναγίῳ 

ῃχαὶ ἀγαϑῷ καὶ ζωοτιοιῷ αὐτοῦ σπινεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ 20 
χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 

“-- 0 
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ἐῈ 1. 

ΕἘΠΙΦΆΜΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΎΠΡΟΥ ΠΟΙΌΣ ας 
ΕΥ Ἁ ἜΧΟΥ, -Ἤ Ὁ ΤᾺ ᾿ 

εἰς τὴν ἀγίαν τοῦ Χριστοῦ ἀνάστασιν. 

Κύριε εὐλόγησον. 

Ὁ τῆς δικαιοσύνης τριήμερος ἥλιος ἀνέτειλε σήμε- 15 ΘΕΚ ΑΙ ΕΘ ΒΨ δέ ρν: ἣν 
4 “ω Ν ’ὔ 2 ΄ , Ὗ 

ὅρον χαὶ πᾶσαν τὴν χτίσιν ἐφώτισεν. ὃ τριήμερος καὶ 
,ὔ -΄-- ς ᾽ 7ὔ Ἁ 

χιροαιώνιος Χριστὸς ὃ βότρυς ἐβλάστησε χαὶ τὴν οἵ- 
; 2 , , ᾿ 2 , , 

χουμένην εὐφροσύνης ἐπλήρωσε. τὸν ἀνέσπερον ὄρϑρον 
Ν ; , ΄ Ν δ 

ἔδωμεν, πρὸ ὄρϑρου ἐγείρωμεν σήμερον χαὶ φωτὸς 
- 3 ’, , “ ς Ἀ σ - 2 ΄ 

χαρᾶς ἐπληρωϑημεν. ποῦλαι «ιδου ὑπὸ Χριστοῦ ηἡνοί- 
᾿ ς ἕω ἢ οὗ ὙΆΨ. δα σι 

᾿0ὑχϑηῆσαν χαὶ νεχροὶὺ ὡς ἐξ ὕπνου ἀνέστησαν. ἀνέστη 
΄ ᾿ - , ᾿ Ψ ἊΣ 2 Ν 

Χριστὸς ἡ τῶν πεσόντων ἀνάστασις χαὶ τὸν Α΄δὰμ 
, 2 , - " τς “Ὶ , 

συνήγειρεν, ἀνέστη Χριστὸς ἢ πάντων ἀνάστασις, χαὶ 
. - , 7 , ὔ, “τσ Ἁ ς 

τὴν Εὔαν τῆς κατάρας ἀπήλλαξεν, ἀνέστη Χριστὸς ἢ 
ἀνάστασις, χαὶ τὸν πρὶν ἄχοσμον χαὶ τὰ χοσμήσας 

’ Ἷ ς δ ς -»“Σ“΄ ,ὔ ι 

τὸ ἐφαίδρυνεν᾽ ἐξηγέρϑη ὡς ὃ ὑπνῶν χύριος, καὶ τοὺς 511 
᾿Ὶ 9 Ὁ ΄ 7ὔ 2 , 

ἐχϑροὺς αὐτοῦ πάντας πατάξας χατήσχυνεν. ἀνέστη, 
᾽ὔ -- ὔ ’ 9 ΄ λ χαὶ χαρὰν πάσῃ τῇ χτίσει ἐδωρήσατο. ἀνέστη, χαὶ τὸ 

“οοἔὔἴι6} ’ ᾿ 7 39 , Ν Ἁ 

τοῦ “αιδου δεσμωτήριον ἐχενώϑη. ἀνέστη, χαὶ τὴν φϑο- 
ι “ο᾽ ᾽ 2 , ΄ 3 Ἄ ροὰν τῆς φύσεως εἰς ἀφϑαρσίαν μετήγαγεν. ἀνέστη 

20 ΄- ᾿ν. Ἁ Ἁ 9 ὃ Ἁ 2 Ἃ 2 « 9 Ὁ -»Ὕ 

Χριστὸς καὶ τὸν Αἴδὰμι εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀξίωμα τῆς 
3 ᾽ ,ὔ ς Ζσ “ ᾿ ὔ 

ἀϑανασίας χατέστησεν. ἥτις ἐν Χριστῷ χαινὴ χτίσις 
“ Ψ ᾽ὔ 9 ᾿" “π᾿τ “Ὁ Ἁ 

τῇ ἀναστάσει ἀναχαινίζεσϑαι, ἥτις ἐν Χριστῷ καινὸς 
ς ον γέ 3) ς σ - 

χόσμος, ἘΦ χοσμηϑῶμεν οἱ ἄχοσμοι. ἥτις ἐν Χριστῷ 
ὔ Ἃ 9 ᾿ ’, 2 ᾿ - ς 

ἐχχλησία, καινὸς οὔρανος σήμερον᾽ οὐρανὸς τοῦ ὅρω- 
ὔ Ἂ - ς , Ψ κ 

2 μένου οὐρανοῦ ὡραιότερος. οὐ γὰρ ἥλιον τιερίχϑδιταιΒ. 
ε 7 [4 ΒΝ ἘΝ -Ὁ 

χαϑημερινὸν δύνοντα. ἥλιον δ᾽ ὃν ἐπὶ σταυροῦ αἰδε- 
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σϑεὶς ἔδυσεν ὃ δοῦλος οὗτος ἥλιος, ἥλιον, περὶ οὗ 
φησιν ὃ προφήτης “ἀνατελεῖ τοῖς φοβουμένοις τὸν ἸΤη- 
σοῦν ἥλιος διχαιοσύνης." ἥλιον, ὃν ἡ ἐχχλησία ἀειλαμτιὴ 
περιβέβληται, δι᾿ ὅν φησιν ἢ γραφὴ “ἥλιος ἐξῆλθεν εἰς 
γῆν, χαὶ “Ἂὼτ εἰς τύπον τοῦ γόμου εἰσῆλθεν εἰς σιγώρ,᾽ 5 
ὕστερ σμικρότης ἑρμηνεύεται. οὗτος ὃ ἥλιος ὗ σοφίξων 
τὰ ἀσοφα᾿ οὗτος ὃ ἥλιος ἐν τῷ στερεώματι τῆς ἡμῶν 
σιίίστεως τεϑεμελίωται. διὰ τοῦτον τὸν τῆς διχαιοσύ- 

αγης ἥλιον Χριστὸν οὐρανὸς ἢ ἐχχλησία γεγένηται" οὐ 
σδλήνην αὔξουσαν χαὶ λήγουσαν, ᾿ἀλλὰ χάριεν ἀξιλαμιπιῇ τὸ 
ἔχουσα" οὐχ ἀστέρας τινὰς τιλανήτας ἀνατέλλουσα, ἀλλ 

ἀστέρας νεοφωτίστους ἐχ χολυμβήϑρας ἀναφέρουσα᾽ οὐ 
γερέλας ὀμβροφόρους, ἀλλὰ διδασχάλους ϑεολόγους ἢ 
ἐχχλησία ἔχουσα. οὐκ ἐπὶ τῶν ϑολερῶν ὑδάτων χρεμα- 
μένη, ἀλλ ἐπὶ τῶν ἱερῶν δογμάτων τεϑεμελιωμένη" ιῖ5 
οὐχ ὄμβρον χειμωνιχὸν ἀναττέμπτουσα" οὐκ ὀρνέων χλαγ- 

γαῖς, ἀλλὰ διδασχάλων φωναῖς ἀνϑρώτεους καταλέγουσα. 

αὕτη ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὃ χύριος᾽ ἀγαλλιασώμεθα 
πνευματικῶς, χαὶ εὐφρανϑῶμεν ϑεοπρεττῶς ἐν αὐτῇ. 
αὕτη ἡμῖν ἢ πασῶν τῶν ἑορτῶν ὑχυερξόρτιος᾽ αὕτη ἢ 20 
ἑορτὴ, περὶ ἧς τὸ γιγεῦμα. τὸ ἅγιον παρακελεύεται. λέ- 
γον “συστήσασϑε ἑορτὴν ἐν τοῖς πυχάζουσιν ὅμοῦ τὸ 
χαὶ ϑαλπουσιν, ἕως τῶν χεράτων τοῦ ϑυσιαστηρίου᾽., 
αὕτη ἢ ἑορτὴ τοῦ παντὸς χόσμου, ἐγχαίνιον ὅμοῦ χαὶ 
σωτήριον. αὕτη ἢ ἑορτὴ πασῶν τῶν ἕορτῶν χορυφὴ 25 
χαὶ ἀχρόπολις᾽ αὕτη ἢ ἡμέρα, ἣν εὐλόγησεν ὃ ϑεὸς, 

οτΒ ἡγίασεν αὐτήν" ὅτι ἐν αὐτῇ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων 
τῶν ἔργων αὐτοῦ, τελειώσας τὴν σωτηρίαν τῶν ἔπιι- 
γείων ὁμοῦ χαὶ χκαταχϑονίων. ἐν αὐτῇ κατέπαυσεν 

εἰδώλων χαὶ χνωδάλων τελετὰς χαὶ ὀρχήσεις ἐν αὐτῇ 30 
χατέπαυσε τὴν δύναμιν πάντων ἐναντίων. ἐν ταύτῃ 
χατέπαυσεν ἑορτὰς καὶ δαιμονιχὰς πανηγύρεις. ἐν ταύτῃ 
χατέπιαυσεν εἰδωλιχῶν αἱμάτων χνίσσας χαὶ ϑυσίας. ἐν 
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ταύτῃ χατέπαυσε τὴν πλάνην τῆς ἀσεβείας. ἐν ταύτῃ 
χατέπαυσε τὸ χράτος τοῦ τυράννου χαὶ τοῦ λαοῦ τὸ 
χέντρον. ἐν ταύτῃ κατέπαυσεν ὁμικὰς ϑυσίας χαὶ νεο- 
μηνίας. ἐν ταύτῃ καινοὺς ἐπήξατο τῇ χτίσει ὅρους χαὶ 

δγόμους. ἐν ταύτῃ χατέπαυσε τὸ σάσχα τοῦ νόμου χαὶ 
Ἰουδαίων. ἐν ταύτῃ ἐσυλήρωσε σαντα τὸν τύστον, σχιὰν 
χαὶ προφητείαν. τὸ πάσχα ἡμῶν, τὸ πάσχα τὸ ἀληϑι- 
γὸν ἐτύϑη Χριστὸς, καὶ εἴ τις ἐν Χριστῷ χαιγὴ χτίσις, 

εἴ τις ἐν Χριστῷ χαινὴ πίστις, καινοὶ νόμοι, καινὸς ὃ 
τοῦ ϑεοῦ λαός" χαινὸς, ἀλλ᾿ οὐ παλαιὸς Ἰσραὴλ, καὶ 

χαινὸν πτάσχα᾽ καινὴ χαὶ τινευματικὴ ττξριτομή" χαινὴ 
χαὶ ἀναίμαχτος ϑυσία᾽ χαινὴ χαὶ ϑεία διαϑήχη. ἐγχαι- 
γίζεσϑε σήμερον, καὶ τενεῦμα εὐϑὲς ἐγχαινίσατε ἐν ταῖς 
χαρδίαις ὑμῶν, ὅπως δέξησϑε τὰ τῆς ἑορτῆς τῆς νέας 

τι χαὶ ἀληϑινῆς μυστήρια, χαὶ τρυφήσητε σήμερον τρυφὴν α 
τὴν ὄντως οὐράνιον, χαὶ ἀπέλϑητε φωτισϑέντες τὰ μὴ 
παλαιούμενα τοῦ νέου πάσχα ἀντὶ παλαιοῦ μυστήρια 
ἀντίτυπττα᾽ ὅπως συνήσητε ὅσον τὸ μέσον χαὶ διάφορον 
τῶν Ἰουδαίων σρὸς τὰ ἡμέτερα, χαὶ τίς σύγχρισις τῶν 

20 τύπτων πρὸς τὴν ἀλήϑειαν. ἀρξώμεϑα τὰ τῆς Χριστοῦ 
γάσχα ἀναστάσεως χαὶ ϑεωρίας ἐχ τῶν ἐντεῦϑεν. 

᾿ΑἽπεστέλλετό στοτε τιρὸς σωτηρίαν λαοῦ ἀττὸ ϑεοῦ 
ἐξ ὄρους ὑψηλοῦ ὃ νομοϑέτης ωυσῆς πρὸς τὸν τοῦν 
γόμου τύπον" ἀπεστάλη καὶ ὃ χύριος ὃ νομοϑέτης, καὶ 

ΩὉ ϑεὸς ἀπτὸ ϑεοῦ, καὶ ὄρος ἀπ ὄρους οὐρανίων ὀρέων, 
εἰς σωτηρίαν τοῦ ἡμετέρου λαοῦ, τὸ τῆς ἀληϑείας. 
ἀλλὰ Πωυσῆς ἐκ Φαραὼ χαὶ “Τἰγυπτίων ἐλυτρώσατο, 
Χριστὸς δὲ ἐχ διαβόλου καὶ δαιμόνων ἐλυτρώσατο ἡ μᾶς. 
ἀλλὰ πεφόνευχε ]Πωυσῆς χώσας ἐν τῇ ἄμμῳ τὸν ἀδι- 

ϑυχοῦντα τὸν Ἰουδαῖον᾽ τεϑανάτωχε χαὶ Χριστὸς διάβο- 
λον, σπταραττέμιψας αὐτὸν τῇ ἀβύσσῳ. εἰρήνευσε ]υσῆς 
τοὺς δύο ἀδελφοὺς αὐτοῦ μαχομένους, εἰρήνευσε χαὶ ὃ 
Χριστὸς τοὺς δύο λαοὺς αὐτοῦ, ἑνώσας τὰ οὐράνια τοῖς 
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219 ἐχειγείοις. ἐχεῖ ἢ ϑυγάτηρ Φαραὼ λούσασϑαι ἄπερχο- 
μένη εὗρε λαβοῦσα τὸν Π]ωυσῆν. ἡ δὲ τοῦ Χριστοῦ 
ἐχχλησία, χαὶ ϑυγάτηρ βαπτίζεσϑαι λαμβάνει Χριστὸν, 
οὐχ ἀπὸ ϑήβης τριμηνιαῖον ὡς ]ωυσῆν, ἀλλ ἐχ τοῦ 
τάφου τριήμερον ἀντὶ ]Πωυσῆ. ἐχεῖ τυτιικῶς καὶ γυχτε- ὃ 
ρινῶς τὸ πάσχα ὃ Ἰσραὴλ ἐποίησεν, ἐνταῦϑα φωτεινῶς 
τε χαὶ ἡμερινῶς τὸ πιάσχα ἑορτάζομεν, ἐχεῖ πρὸς ἑσπέ- 
ραν τῶν χρόνων τοῦ αἰῶνος, ἐχεῖ αἵ τῶν φλιῶν ϑύραι 
τῷ αἵματι ἐχρίοντο. ἐνταῦϑα αἱ τῶν σιιστῶν χαρδίαι 
τῷ τοῦ Χριστοῦ σφραγίζονται αἵματι. ἐχεῖ γνυχτεριγὴ 10 
ἣν ϑυσία, χαὲ νυχτὶ ἡ τῆς ἐρυϑρᾶς ϑαλάσσης διάβασις. 
ἐνταῦϑα σωτηρία χαὶ φωτεινὴ ἡ τῆς ξἐρυϑρᾶς τοῦ βα- 
σπτίσματος ϑάλασσα χαὶ πυριζούσης τὸ τοῦρ τοῦ πινεύ- 
ματος". ἐν ᾧ καὶ πνεῦμα ϑεοῦ ἀληϑῶς ἐπιφέρεται ὅμοῦ 
χαὶ ἐτειφαίνεται, χαὶ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ὕδατος, ἐν ᾧ συν- 1 

τρίβεται ἡ χεφραλὴ τοῦ δράχοντος χαὶ ἄρχοντος τῶν 
δραχόντων τῶν δαιμονιχῶν τοῦ διαβόλου λαῶν. ἐχεῖ τὸν 
Ἰσραὴλ νυχτερινῷ Πωυσῆς βαπτίζει βαπτίσματι" ἐχεῖ 

σνεφέλη τὸν λαὸν σχέχτει, τὸν δὲ Χριστοῦ λαὸν ἡ δύναμις 
τοῦ ὑψίστου ἐπισχιάζει. ἐχεῖ τοῦ λαοῦ σωϑέντος ἡ 30 
Πωυσέως Π]αρία ἐχόρευσεν. ἐνταῦϑα δὲ τοῦ λαοῦ τῶν 
ἐθνῶν σωζομένου ἡ τοῦ Χριστοῦ ἐχχλησία σὺν στάσαις 
αὐτῆς ταῖς ἐχχλησίαις ἑορταζει" ἐχεῖ τῆς κτίσεως πέ- 
τρᾳ προσφεύγει ]Πωυσῆς" ἐνταῦϑα τῆς πίστεως ττέτρᾳ 
προσφεύγει ὃ λαός. ἐχεῖ αἱ πλᾶχες αἱ νομικαὶ συντρέ- 25 
βονται, τὴν τοῦ νόμου διάβασιν μηνύουσαι ὁμοῦ χαὶ 
χιαλαίωσιν. ἐνταῦϑα δὲ οἱ ϑεῖοι νόμοι ἀδιάρρηχτοι 
σώζονται. ἐχεῖ μόσχος ἐχωνεύετο εἰς τὴν τοῦ λαοῦ τι- 
μωρίαν. ἐνταῦϑα δὲ ὃ ἀμνὸς τοῦ ϑεοῦ ϑύεται εἰς τὴν 
τοῦ λαοῦ σωτηρίαν. ἐχεῖ ῥάβδῳ πέτρα τύπτεται, ἐν- 30 

Ρταῦϑα δὲ Χριστὸς ἡ πέτρα τὴν πλευρὰν νύττεται" ἐχεῖ 
ὕδωρ ἐχ τῆς πέτρας ἐξέρχεται" ἐνταῦϑα αἷμα χαὶ ὕδωρ 
ἐχ ζωοπτοιοῦ τελευρᾶς σπηηγάζεται. ἐχεῖνοι ὀρτυγομήτραν 

ΕΡΙΡΒαμΐβ. [Υ͂, 2, 9 
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χρέα ἐξ οὐρανοῦ ἐδέξαντο, ἡμεῖς δὲ περιστερὰν τοῦ 
πνδύματος ἐξ ὕψους δεχόμεϑα. ἐχεῖνοι μάννα ττρόσ- 
χαίρον ἔφαγον χαὶ ἀπτέϑανον᾽ ἡμεῖς γὰρ ἄρτον ἐσϑίο- 
μὲν εἰς ζωὴν αἰώνιον. ἀλλ᾽ ἐκεῖνα ὡς παλαιὰ χαὶ σχι- 

δ ώδῃ πεπαλαίωται χαὶ τετέλεσται. τὰ δὲ τοῦ ἡμετέρου 
λαοῦ αὔξει χαὶ ἐπανϑεῖ εἰς ἀεὶ διαμένοντα. αὕτη τοῦ 
πάσχα ἡμῶν ἡ πρότυττος" αὕτη τῶν νομικῶν πιρραγμά- 
των ἡ σχιώδης διάβασις. οὕτω τὰ τῆς ἑορτῆς νόησον, 
οὕτω τὰ τοῦ ωυσέως χαὶ τῶν προφητῶν ττερὶ τῆς 

ιτ0 ἡμέρας σκόπησον, ἵνα πεισϑῆς τῇ ἀναστάσει. ἀπειιστίας 
γὰρ πάντες τὸ χαἀλυμμὰα περίχεινται. ἔχεις πολλοὺς 
τοὺς τύπους χαὶ ἀπεριγράπτους τῆς ἐχ νεχρῶν ἀναστά- 
σεως χαὶ ἀναβιώσεως. ταύτης μάρτυς ἀξιόσειστος Ἰσαὰκ 

ῃ σφαγὴ, ταύτης τύστος ὃ λάχχος τοῦ Ἰωσὴφ, ἐν ᾧ ὑπὸ 
τῶν ἀδελφῶν ἐνεβλήϑη, ἔνϑεν ἀνῆλϑεν ἀϑάνατος. ταύ- 

της τύπος Ἱερεμίου ὃ λάχχος, ὅϑεν ἅπαξ ἐκ τῆς φϑο- 
ρᾶς χαὶ τοῦ βορβόρου ἀνῆλϑε. Χριστοῦ τῆς ἀναστά- 
σεως τύπος τοῦ Ἰωνᾷ τὸ χῆτος, ἐξ οὗ προῆλϑε τριή- 

μερος. ἔχεις χαὶ ἄλλον τοῦ ἐν“ τδου δεσμωτηρίου τύ- 
ὅῦπον τὸ τοῦ Ἰωσὴφ δεσμωτήριον, ἔνϑα αὐτὸν ἡ μοιχα- 

λὶς συναγωγὴ χατέχλεισεν, ἐξ οὗ προῆλϑεν ἀβλαβὴς καὶ 
τριξτὴς, ὡς Χριστὸς τριήμερος ἐχ νεχρῶν. μεϑ' ὧν χαὶ 
Δανιὴλ τὸν τῶν λεόντων λάχχον προτυποῖ τὸν τοῦ σω- 
τῆρος τάφον, ἐξ οὗ ζῶν Ἰησοῦς ἀνῆλϑεν, ὡς ἐκ λεόν- 

ὅτων δυσϑεὶς τοῦ “Ατδου χαὶ τοῦ ϑανάτου. διὰ τούτων 
Ἰουδαίους ἔλεγξον, διὰ τούτων αὐτοὺς ἐπιτίμησον. οὕ- 

τως ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ πάϑους χαὶ ἀναστάσεως ἄπο- 
λόγησαι. ταῦτά σοι πρὸς συμμαχίαν σήμερον τὰ ὅπλα 
ὃ λόγος χαρίζεται, ταῦτά σὲ ἡ ἑορτὴ ἐπιδιδάσχει μυ- 

80 στήρια. 
Σ Εἶτα τί χαὶ μετὰ ταῦτα; ἡμεῖς μόνοι ἑορταζωμεν, 
ἢ χαὶ τοῦ πλησίον μεριμνήσωμεν; ἡμεῖς σπιανηγυρίσω- 
μεν; ἢ καὶ περὶ ἄλλων ἡμῖν ὃ λόγος; ἀναγχαίως τῆς 

280 

Β 

6 
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ἡμῶν ἑορτῆς ϑεάρεστος ὁμοῦ χαὶ εὐτιρόσδεχτος γενέσϑω 
τις χοινὸς τῆς ἐχχλησίας στεναγμὸς πρὸς τὸν ϑεὸν, χαὶ 
ὑχτὲρ τῶν ἐν ἀνάγχαις ἡμῶν ἀδελφῶν μνημονεύσωμεν, 
τῶν ἐν ἐρήμοις ἀνάγχαις ἐξεταζομένων ἰδίων ἡμῶν. 
γενώμεϑα ὡς συνδεδεμένοι τοῖς δεδεμένοις, γενώμεϑα, 

ῃ ὡς συμπάσχοντες τοῖς τὴν ἀνάγχην πάσχουσιν, ὅτι ἐὰν 
ἕν μέλος πάσχοι, συμπτάσχει τιάντα τὰ μέλη. συμτεαϑή- 
σωμεν τοίνυν τοῖς ἡμῶν ἀδελφοῖς, τοῖς ἡμῶν μέλεσιν, 
οἱ μὲν διὰ χρημάτων, οἱ δὲ διὰ ῥημάτων, καὶ ἄλλοι 
δὲ εὐποιίας, πτάντες δὲ διὰ τῆς πρὸς ϑεὸν ὑττὲρ αὐτῶν 
ἱχεσίας. χοινὴ σττάντων, παραχαλῶ, σήμερον γενέσϑω 
πρὸς ϑεὸν πρεσβεία, ὅτι κοινὴ ἡμῶν χαὶ ἡ αἰχμαλωσία. 
χοιγὴ, παραχαλῶ, γενέσθω ἡ δέησις, ὅτι κοινὴ ὑπάρχει 

σοι ἢ παίδευσις. ἀκούσωμεν τοῦ λέγοντος ὅτι “εὔξασϑε 
ὑπὲρ ἀλλήλων ὅπως ἰαϑῆτε.᾽ ἀχούσωμεν Χριστοῦ λέ- 
γοντος ὅτι ἐὰν δύο ἢ τρεῖς συμφωνήσουσιν εἰς εὐχὴν, 
περὶ παντὸς αἰτήματος οὗ αἰτήσονται γενήσεται αὐτοῖς. 
μέγα, ἀδελφοὶ, ὅπτλον εὐχὴ ἐχχλησίας, μέγα τεῖχος, ἀδελ-- 
φοὶ, πρὸς ϑεὸν εὐχὴ συμφωνίας, χαὶ μάλιστα λαοῦ 

φψι 

1 

“- η ΄, Χ δ -Ὥἦ 7, “ . γ 

σιστοῦ αἰχμαλωσίας. μηδεὶς εἰχεεῖν τολμήση ὅτι οὐχ εἰσα-- 0 
χούει ὃ ϑεὸς ἁμαρτωλῶν. πλεῖον δέχεται τὴν δέησιν τῶν 
ταττξινῶν χαὶ ἁμαρτωλῶν," χαὶ μάλιστα τῶν διὰ τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ χαταπονουμένων, μαστιζομένων, φυλαχιζομένων, 

Βϑλιβομένων, ὑπτὸ ἐχϑρῶν ὀνειδιζομένων, καὶ τὴν πίστιν 
᾿Ξ" “ ᾿ 9 , ᾿-- Φ' ξ ,ὔ 

Χριστοῦ μὴ ἀρνησαμένων. ἐξ ὧν ὑπάρχουσι τιολλοὶ 25 
ν , εἰ -“- ΄, ς - - - - --ὀχ-ς-ς 

χαὶ πολλαὶ ἕν τῷ παρόντι ἡμῶν λαῷ τοῦ Χριστοῦ ὁμο- 
΄ 2 τῇ “ ΄, 

λογηταὶ γενόμενοι, χαὶ στὰρ αὑτοῦ ταχέως εἰσαχουό- 
,ὔ 9 ͵, [4 Ρ] ς ᾽ὔ ὡ 

μενοι. μέγα ὅπλον, ἀγαπητοὶ, ἡ ἐχείνων εὐχή. αἰδεῖ- 
“ ΒῚ ᾽, ς - Ν 5) Ν )} 

ται γὰρ αὐτοὺς πάντας ὃ Χριστὸς, δὲ ὃν χαὶ χαϑ 

γέ χινδυνεύουσι. διὸ ταῖς τούτων ἡιμιεῖς ὺ ἡμέραν χινδυνε ἀκ: δὲ ἧς ἡμεῖς ϑαρροῦν- 30 

τὲς εὐχαῖς χαὶ εἰς τὴν τούτων παρρησίαν πρὸς ϑεὸν 
Ἅ , “ “Ὁ ς “Ὁ 7 

ἀποβλέποντες χοινῶς χαὶ ἐχτενῶς υττὲρ τῶν ἐν ἀνάγχαις 
᾿ -"" ς -Ὁ ’ὔ " 7, 

ἀδελφῶν ἡμῶν προσευξώμεϑα, διότι σπιολλάχις φιλαν- 
ΘῈ 
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ϑρωπία βασιλικὴ ἕν ταῖς δορταῖς πολλοῖς χαταδίχοις Ο 
ἄφεσιν χαὶ ἀπολύτρωσιν χαρίζεται. μέγα, πάλιν λέγω, 
ἀδελφοὶ, εὐχὴ ἐχχλησίας χαὶ μάλιστα πιστῆς αἰχμαλω- 
σίας. χαὶ γὰρ χαὶ βασιλεὺς τιολλάκις αἰδεῖται παρά- 

δχλησιν δήμου χαὶ χαρίζεται χαταδίχους δυσωτπτοῦντι 
ὄχλῳ. οὐχοῦν δεόμεϑα πᾶσαν τὴν ἡμετέραν ἀγάττην 
ἐχτενῶς μνημονεῦσαι τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ἐν ἀνάγ- 
χῃ, καὶ χατ' αὐτὴν ἐχείνην τὴν φρικωδεστάτην ὥραν, 
ἐν ἡ τὸν ἀτίμητον μαργαρίτην τοῦ Χριστοῦ σώματος 

10 ὑπτοδεξόμεϑα ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. οὕτως ὑπὲρ τῶν!) 
ἀδελφῶν ἡμῶν ἐχτενῶς τιροσευξώμεϑα χαὶ τῷ Χριστῷ 
εἴχστωμεν, αὐτὸς ὃ μόνος ὃ τότε χαὶ νῦν ἀγαϑὸς ϑεὸς 

χαὶ φιλάνϑρωττος δεσττότης, ὃ διὰ τοῦ πάσχα τὸν 
Ἰσραὴλ ἐκ δουλείας «Τἰγύπτου ῥδυσάμενος, χαὶ διὰ τοῦ 

15 αἵματος τοῦ ἀμνοῦ ἐλευϑερίαν αὐτῷ χαρισάμενος, αὖ- 
τὸς χαὶ νῦν διὰ τοῦ ἀχράντου σου σώματος χαὶ τοῦ 
τιμίου αἵματος, τῆς" τιιχρᾶς δουλείας ἐλευϑερίαν τῷ 

χόσμῳ σου δώρησαι" ὃ προσδεξάμενος τῆς ἁμαρτωλοῦ 
στόρνγης τὸν χλαυϑμὸν, πρόσδεξαι σήμερον χαὶ τὴν σὴν 

20 ἐχχλησίαν χαὶ αἰχμαλωσίας τὸν στεναγμόν" ὃ τιροσδεξά- "52 
μενος τοῦ λῃστοῦ τοῦ πιστοῦ τὴν παράχλησιν, πρόσ- 
δεξαι τοῦ λαοῦ σου τοῦ πιστοῦ τὴν δέησιν" ὃ τιροσ- 
δεξάμενος τοῦ Πέτρου τὴν μετάνοιαν χαὶ τὸν στεναγμὸν, 
πρόσδεξαι χαὶ ἡμῶν τὸν χλαυϑμὸν τῶν πτωχῶν" ὁ μὴ 

95 ἀπτοστρέψας Χαναναίας τὰ δάχρυα, δέξαι χαὶ μιχρὰν 
ἐχχλησίαν ὑττὲρ μεγάλης αἰχμαλωσίας πρεσβεύουσαν, 
χαὶ πρὸς σὲ τὸν ϑεὸν σήμερον βοῶσαν χαὶ λέγουσαν, 
ὃ ϑεὸς, ὃ τριήμερος ἀναστὰς ἐχ τῶν νεχρῶν, ἀνάστη- 
σον ἐκ τῶν ἐχϑρῶν τὸν πιστόν σου λαόν ὃ τὸν ᾿Α δὰμ 

80 ἐγείρας ἐχ τῶν ϑνητῶν, ἔγειρον τὸ χέρας τῶν Χριστια-Β 
γῶν" αὐτὸς ὃ τότε χαὶ νῦν ϑεὸς, ὃ τὴν μορφὴν τοῦ 
δούλου ἀναλαβὼν, λύτρωσαι ἐκ δουλείας τὸν ταττεινόν 
σου λαόν" ὃ νήπιος γενέσϑαι χαταξιώσας ὑπὲρ ἡμῶν, 
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σῶσον μαχαίρας τὸ πλῆϑος τῶν νηπίων ἡμῶν αὐτὸς 
ὃ τότε ϑεὸς, ὃ μετὰ μητρὸς ἐν «Αἰγύπτῳ ξενιτεύσας, 
ἀναχάλεσαι τῆς μαχρᾶς ξενιτείας τὰς μητέρας χαὶ τὰ 

τέχνα" ὃ πραϑεὶς ὑπὲρ ττολλῶν ἑχουσίως, “ταῦσον τὴν 
πρᾶσιν τοῦ λαοῦ τῶν ἐχχλησιῶν. ὃ δι ἡμᾶς ἐν τῷδ 
γώτῳ δεξάμενος τὰς τοῦ Πιλάτου μάστιγας χαὶ ἄτεει- 

α λὰς, αὐτὸς ὃ χοπιάσας δι᾿ ἡμᾶς ἐκ τῆς δδοιχορίας, 
παῦσον τοῦ λαοῦ σου τοὺς χόπους χαὶ ταλαιπωρίας" 

ὃ ἐν σταυρῷ βοήσας, διψῶ, δρόσισον ψυχὰς δεινῶς δὲε- 

ἱνώσας χαὶ πεινώσας᾽ ὃ μετὰ ἀνόμων ὑπὸ ἀνόμων 10 
χαταχριϑεὶς, ῥῦσαι χαὶ ἡμᾶς ἐκ τῆς τῶν ἀνόμων βου- 
λῆς᾽ ὃ γυμνωθεὶς ὡς χαχοῦργος ὑττὸ ἀνόμων, αὐτὸς 
ἐχεῖνος, δέσποτα, ὑττὸ τταρανόμων δεσμευϑεὶς λῦσον τοὺς 
ἐν δεσμοῖς τιεηεδημένους᾽" ὃ τὴν ἄχραντόν σου μητέρα 
σπιαραχαλέσας ἀττὸ τοῦ σταυροῦ ὀδυρμοῦ χαὶ τοῦ χλαυ- 1ῦ 

Ὀϑιμοῦ. αὐτὸς ὃ τότε βοήσας ταῖς μυροφόροις τὸ χαί- 
ρετε, αὐτὸς χαὶ νῦν βόησον ταῖς ἐχχλησίαις σου χαίρετε. 
αὐτὸς ὃ τοῖς ἥλοις τοῖς τιμίοις προσηλωϑεὶς τὰς χεῖ- 
ρας χαὶ τοὺς πόδας, λῦσον σιδηροδέσμων λαῶν τὰς 
χεῖρας χαὶ τοὺς πόδας. ναὶ, δέσποτα φιλάνϑρωτιε, δ᾽0 
εἰχτιὼν “περίλυτεός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἐκ ϑανάτου,᾽ ῥῦσαι 
τὸν λαόν σου τῆς λύπης χαὶ τοῦ ϑανάτου. αὐτὸς ὃ τῇ 
δομφαίᾳ νυγεὶς τὴν πλευράν σου, σύντριψον τῶν ἐχϑρῶν 
τὴν ῥομφαίαν τῇ χειρί σου τῇ χραταιᾷ, χαὶ μνήσϑητι, 
δέσποτα, ὡς τοῦ λῃστοῦ σου τοῦ πιστοῦ καὶ τοῦ λαοῦ 25 
σου" ὃ χύσας τὸ ἄχραντον αἷμια ὑττὲρ ἡμῶν, πταῦσον 
τὴν σύγχυσιν τῶν αἱμάτων ἡμῶν, σῶσον τὸν λαόν σου, 
δέσποτα" φεῖσαι τῆς χληρονομίας σου. ἐξξεγέρϑητι" 

2883 ἵνα τί ὑτινοῖς, χύριε; ἵνα τί τοῖς ἐχϑροῖς μαχροϑυμεῖς; 
ἵνα τί ἀποστρέφεις τὸ σπιρόσωτιόν σου ἀφ᾽ ἡμῶν; ἀνά- 30 
στηϑι χαὶ μὴ ἀπώσῃ εἰς τέλος. μὴ παρίδῃς εἰς πλῆρες. 

μνήσϑητι τοῦ σταυροῦ σου, μνήσϑητι τοῦ λαοῦ σου, 
μνήσϑητι τῶν οἰχτιρμῶν σου. ὃ τεσσαράχοντα ἡμέρας 
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ἑχουσίως δι᾿ ἡμᾶς πειρασϑεὶς δέσποτα, μνήσϑητι τῶν 
ἐν ἐρήμοις πιειραζομένων λαῶν σου, τῶν ἐν ἀβάτοις 
χαὶ ἀνύδροις" ἐχείνων μνήσϑητι μεϑ' ἡμῶν χαὶ πρὸ 
Ὁ 75 ΡΤ ΡΝΝ Ὁ πεν ͵ 5.ΑΣ ἐδ» 
ἡμῶν, ἀγαϑὲ φιλάνϑρωπε. ἐχείνοις συμβοήϑησον, ἐχεί- 

δγους πρόφϑασον᾽ ἐχείνους λοιπὸν ἐπιίσχειμαι" ἐχείνους 
τοὺς ὑπὲρ πάντας ἐλεεινοὺς, τοὺς πταρὰ πάντας ὄντας Β 
ἐπὶ τῆς γῆς ταπεινούς" ἐχείνους τοὺς ἐν ἐρήμοις παρὰ 
ἀνϑρώτπτων ἀπεγνωσμένους" οἵτινες μαχρὰν ἐχ τῆς χει- 
ρός σου ἐδιώχϑησαν: οἵτινες μεγάλως τῷ ϑυμῷ σου 

ιτ0 ἐπαιδεύϑησαν᾽ οἵτινες μεγάλως τῇ ὀργῇ σου ἡλέγχϑη- 
σαν᾽ οἵτινες τιρὸ ϑανάτου ὡς νεχροὶὺ ἀπὸ ἀνθρώπων 
ἐπλήσθησαν οἵτινες μετὰ ϑηρίων ἀγρίων οἰχεῖν χατε- 
χρίϑησαν“ ὧν τὴν βίαν οὐδεὶς καϑορᾷ, εἰ μὴ μόνος ὃ 
σὸς ἀχοίμητος ὑφϑαλμός: ὧν τὴν ἀνάγχην σὺ, δέσποτα, 

15 γενώσχεις, καὶ ἄλλος οὐδεὶς ἘἘΞΈ εἰς αἰῶνα λοιττὸν, δὲ 

ὧν χωρισϑέγτες, τῆς οἰχουμένης τέλος μαχρυνϑέντες, ( 

τῶν ἐχκλησιῶν λοιπὸν ἐπιλησϑέντες, τῶν ἑορτῶν τὴν 
ἡμέραν ἀγνοοῦντες. ἐχείνοις μιχρὸν ἔλεος στοίησον, δέ- 
σποτα᾽ οὐ γὰρ αἰτοῦμαι πολύ. φϑάσον ἐχείνους ὃ 

ορϑεὸς, ὃ παιδεύσας ἐχείνους. φϑάσον τὰ ποτὲ τέχνα 
σου, ὅτι καὶ αὐτοί σπτοτε τέχνα σου, ὅτι χαὶ αὐτοί ποτε 
Χριστιανοὶ ὑπῆρχον, χαὶ αὐτοί ποτε ποίμνη σου, χαὶ 
αὐτοί στοτξε μέλη σου, χαὶ αὐτοί ττοτε τοῦ ἀχράντου σου 
μετελάμβανον σώματος, χαὶ γῦν σωμάτων ἀλόγων μετα- 

οδ λαμβάνουσι. διὸ δὴ, δέσποτα, ἐπίβλεψον ἐπ᾽ αὐτοὺς 
ἐν ἐλέοις χαὶ οἰχτιρμοῖς σου. ἴδε ἐκείνων τῶν ἐλεεινῶν 

τὴν βίαν, καὶ δὸς φιλανϑρωπίαν. ἴδε τὴν γύμνωσιν, 
χαὶ δὸς τὴν ἀνάρρυσιν. Ἰὸς τὴν βαϑεῖαν ἐρημίαν, χαὶ 
ποίησον τὴν σὴν εὐσττλαγχνίαν. εἰ γὰρ καὶ διχαίως Ὁ 

40 ἐπταίδευσας, ἀλλ ὅμως ἴασαι. εἰ χαὶ ἀξίως τταρέδωχκας, 
ὅμως συνάγαγε. ἐμάστιξας, τταραχάλεσον" παρέδωχας, 

λύτρωσαι. εἰ καὶ πολλάχις ἡμάρτομεν, ἀλλ᾽ ὅμως πάλιν 
ἡμῶν μνήσϑητι, χαὶ πάλιν ἡμῶν τῇ δεήσει πείσϑητι, 
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χαὶ μάλιστα τοῖς ἐν ἐρημίαις χαὶ ὄρεσι χαὶ σπηλαίοις, 
χαὶ ἅπασι τῆς γῆς ἀβάτοις τόποις ἡμῶν ἀδελφοῖς Χρι- 

ο΄ στιαγοῖς, σοῦ δὲ λαοῖς. εἰ γὰρ καὶ ἡμεῖς ἐν ἐχχλησίαις 
᾿Φϑ4μετὰ τῶν πιστῶν, ἀλλ᾿ ἐχεῖνοι ἐν ἐρημίαις μετὰ τῶν 

ΩΡ ΕΝ 2 ΕΟ Ὁ» ἈΝ. - ς - 2329 
ἐχϑρῶν. εἰ χαὶ ηἡμιεῖς φαιδροὶ ἕν ταῖς ἑορταῖς, ἀλλ 5 

ἐχεῖνοι ἐν μεγάλῃ σχοτίᾳ᾽ μεγάλη ἢ ἐχείνων δυστυχία" 
μέγα τὸ ἐχείνων ὕποπτον" δεινὸν τὸ ἐχείνων τραῦμα, 
πιχρὰ ἢ ἐχείνων συμφορά" ἀδιήγητος ἡ αὐτῶν χατα- 
φϑορὰ, μέγα τὸ ἐχείνων χέντρον, τιολλὴ ἡ ἐχείνων τρα- 
γῳδία, δέσποτα μὴ ἀφήσης ἕως ἔξω, ἀλλὰ μετὰ τῆς 10 
παιδείας δεῖξον χαὶ τὴν σὴν φιλανϑρωπίαν, ἵνα μὴ εἰς 

τέλος οἱ Ἰουδαῖοι καυχήσωνται, ἵνα μὴ τὰ ἔϑνη περὶ 
ἡμῶν εἴπωσι, ποῦ ἔστιν ὃ ϑεὸς αὐτῶν; ποῦ ἐστιν ὃ 

Β. Χριστὸς αὐτῶν; ποῦ ἔστιν ὃ σταυρὸς αὐτῶν; ποῦ 
ἐστιν ἢ ἐλπὶς αὐτῶν; ποῦ ἡ πίστις τῶν Χριστιανῶν; κὉ 

ἵνα μὴ ταῦτα εἴπωσι, ταχὺ τὰ ἐλέη σου εἰς ἡμᾶς ϑεω- 
οήσουσι" ταχὺ προχαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰχτιρμοί 
σου, χύριε, ὅτι ἐπτωχεύσαμεν σφόδρα, ὅτι ἐταπεινώ- 
ϑημεν σφόδρα, ὅτι ὠλιγώϑημεν σφόδρα. λοιπὸν εἰσελ- 
ϑέτω ἐνώπιόν σου ὃ στεναγμὸς τῶν τιξηεδη μένων "90 
δυσωπήσει σὲ τὰ δάχρυα τῶν ἀχάχων νηπίων τῶν χα- 
τασφαζομένων. ἱχετεύσει σὲ ὀδυρμὸς μητέρων τῶν ἀτε- 
χγουμένων. ταῦτα λέγοντες δεόμεϑα, οὐ μαχόμεϑα, 

αδέσποτα᾽ δεόμεϑα, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς σὲ δικαζόμεϑα. δεό- 

μεϑα, ὅτι ὑπὸ ἀνόμων ὀνειδιζόμεϑα, ὅτε ἐξ Ἑλλήνων 25 
χαταπογούμεϑα᾽ οὐ μαχόμεϑα, ἀλλὰ ἐξομολογούμεϑα. 
χλαίομεν, ὅτι χαὶ οἱ λοιποὶ κινδυνεύουσιν. εἰ γὰρ χαὶ 
ἁμαρτωλοὶ, ἀλλ᾿ ὅμως Χριστιανοὶ τυγχάνομεν. εἰ χαὶ 
ταττεινοὶ, ἀλλ ὅμως τῆς πίστεώς σου λαός. εἰ καὶ ἀνά- 
ξιοι φιλανϑρωτπιίας, ἀλλ᾿ ὅμως πρόβατα τῆς σῆς ἐχχλη- 20 
σίας ἐσμὲν ἐν ἑνὲ συνηϑροισμένοι. ταύτην σοι τὴν ἷχε- 
σίαν οἱ τιτωχοὶ ὑττὲρ τιλήϑους λαοῦ αἰχμαλωσίας ἐν τῇ 
σῇ τριημέρῳ ἀναστάσει προσάγομεν ἱερεῖς χαὶ λαοὶ, 

[α᾿ 
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γεανίσχοι χαὶ παρϑένοι, πρεσβῦται μετὰ νεωτέρων, 7) 
7 Ἁ 7, “Ὁ ἡ νὰ " Ὁ ’ ἣΐν 

γήττια μετὰ μητέρων. πᾶσα ψυχὴ τῶν πιστευόντων εἰς 
͵ὔ [6Ἱ ,ὔ ’ὔ ὔ ῳ , 

σέ: οὺς λύτρωσαι πάντας πάσὴς τῆς ξητιχειμένῃς ἀήῦει- 
-ο-ὡ Α - Ὁ 7ὔ 2» ᾽ὕ ΄ 

λῆς καὶ τῆς σῆς βασιλείας ἀξίους ποίησον, χάριτι χαὶ 

ὃ φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου υἱοῦ χαὶ δεσπότου 
- Ὁ ς Ὁ 9 -- -Ὁ λ Ὁ 

ϑεοῦ χαὶ σωτῆρος ἡμῶν Ϊησοὺ Χριστοῦ σὺν τῷ πανα- 
’ὔ Ἁ .. “Ὁ “Ὁ ͵ - 

γίῳ αὶ ζωοποιῷ αὑτοῦ πνεύματι, νῦν χαὶ ἀξὶ χαὶ εἰς 
Ν Ὁ ἴω Ω 2 ,ὔ 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμὴν. 

Τ 

ἘΠΙΦΑΔΝΙΟΥ ΕἸΣ ΤῊΝ ΑΝΑΛΜΗΨΙΝ ΤΟΎ280 

Ἷ ΚΥΡΙΟΥ͂. 

Εὐλογητὸς ὁ ϑεός. 

Κόσμος σώματος ἡ ἐπικειμένη τῷ σώματι χεφαλὴ, 
χόσμος δὲ τῶν ἑορτῶν ἢ σήμερον ἑορτή. τί γὰρ, φησὶ, 
Χριστοῦ ἀνάληψιν μετὰ σαρχὸς ἑορτάζομεν, ὡς τῶν 

15 δεσπτοτιχῶν ἑορτῶν δειχνυμένην στλήρωμα. καϑάττερ γὰρ 
χεφαλὴ φαιδρόμορφος, οὕτω χαὶ ἡ σήμερον ἑορτὴ τῆς 
ϑεϊχῆς χάριτος ἀπαυγάζει τὸ χάλλος, ἀλλ᾿ οἱ πολλοὶ Β 
ἀγνοοῦντες τὸ ταύτης μέγεϑος ἧττον αὐτὴν νομίζουσιν, 
ἢ δὲ φύσις τῶν πραγμάτων πασῶν τῶν ἑορτῶν λαμ- 

20 προτέραν συνίστησι. χαὶ εἰ βούλεσϑε μαϑεῖν, ἀνεξιχά- 
χως συντείνατέ μοι τὸν νοῦν. μόνον δι᾿ εὐχῶν συνερ- 
γήσατέ μοι, ππαραχαλῶ, χαὶ τὰς μολιβδώδεις αὔρας χα- 
ταστείλατε, χαὶ τὰ χύματα τῆς φλυαρίας γαληνιώσατε, 
χαὶ σχολάζουσάν μοι τὴν ἀχοὴν “ταράσχετε. κατὰ γὰρ 
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οβρτὸν σοφὸν Σολομῶντα λόγοι σοφῶν ἐν ἀνατταύσει ἀχού- 
ονται. τιρώτη τοίνυν ἑορτὴ ἢ φριχτὴ χαὶ ϑαυμαστὴ 
χατὰ σάρχα τοῦ Χριστοῦ γέννησις. πῶς γὰρ οὐ ϑαυμα- 
στὴ ἡ ἐξ οὐρανῶν τοῦ ϑεοῦ πρὸς ἡμᾶς κατάβασις, μᾶλ- 

λον δὲ συγχατάβασις; ὅτι ὃ πάντων δεσττότης τὴν τοῦ ὃ 
δούλου μορφὴν ἕνῶσαι ἑαυτῷ χατηξίωσε χαὶ πτωχὴν 
μητέρα ἔσχεν ὃ τιάντα τιεριέχων. δευτέρα ἑορτὴ ἡ τῶν 
ϑεοφανίων πολλῷ τῆς πρώτης τὴν ϑεωρίαν μείζω 
ἔχουσα᾽ ἐν μὲν γὰρ τῇ πρώτῃ ἑορτῇ ὑτπεεδείχνυξ τὸν 
τεχϑέντα ϑεὸν λόγον ἀστὴρ, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἑορτῇ τὸ 
Ἰωάννης ἐβόα “ἴδε ὃ ἀμνὸς τοῦ ϑεοῦ ὃ αἴρων τὴν ἁμαρ- 
τίαν τοῦ χόσμου". ἐβεβαίου δὲ τὴν μαρτυρίαν τοῦ βα- 
πτιζομένου οὐρανόϑεν ὃ πατὴρ βοῶν “οὗτός ἐστιν ὃ 
υἱός μου ὃ ἀγαπητὸς, ἐν ᾧ ηὐδόχησα.᾽ ἀλλ οὐδὲ τότε 
ὁλόχληρος ἡ τῆς εὐφροσύνης ἀπόλαυσις, ἐτεξιδὴ μηδέπω 
τὸ ϑνητὸν σῶμα διὰ τῆς ἀναστάσεως τὴν ἀϑανασίαν 
ἐδέξατο. τρίτη ἑορτὴ τοῦ σωτηριώδους πάϑους ἡ ἀνά- 
στασις ζωοποιεῖ τοὺς διὰ τοῦ βαπτίσματος τοῦ αἵμα- 
τος αὐτοῦ μαρμαρυγὰς ἀτταστράττοντας χαὶ ἀναγεγνω- 
μένους δὲ ὕδατος χαὶ πνεύματος ἁγίου. διὸ χαὶ σιε- 30 

ασόντα χόσμον ἀνέστησε χαὶ τὸν πάλαι ἐχιτεσόντα ᾿αἰδὰμ 
ζωῆς αἰωνίου ἠξίωσε. διὰ ξύλου ὃ ᾿Αδὰμ ϑάνατον 
ἐτρύγησε, διὰ ξύλου σταυροῦ ζωὴν τῷ χόσμῳ χαρέζεται. 
χαὶ αὕτη μὲν τῶν προλαβουσῶν ἑορτῶν ἐνδοξοτέρα 
ἀνεδείχνυτο, ἐπειδὴ ἐν αὐτῇ ὃ ϑάνατος διὰ ϑανάτου 25 
τὸν ϑάνατον ϑανατώσας χαὶ ζωὴν ἀϑάνατον τοῖς ϑα- 
γοῦσιν ἐπήγαγεν. ἀλλὰ χαὶ αὐτὴ οὐκ εἶχε τῆς χαρὰς 
τὴν τεληρότητα ἐπὶ γῆς τὸν ἀναστάντα χατέχουσα. χαὶ 
ἡ τῆς ττεντηχοστῆς δὲ χαρὰ μεγάλη καὶ ὑπὲρ λόγον, ἐν 

Ὁὴ τοῖς ἀποστόλοις ἐδίδοτο σπινεῦμα ἅγιον, σήμερον δὲ 30 
ἐν τῇ τῆς ἀναλήψεως ἕξορτῇ πάντα διὰ “πτάντων εὐφρο- 
σύνης τεεπιλήρωται" οὐρανοὺς τοὺς φεγγοτόχους ἀνοί- 

281 ἕξας χαὶ τὸν λεπτομερέστατον ἀέρα βαϑμώσας χαὶ τὸν 

-- ὅ 
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“ Χ 2 , τ ΡΨ 3 ΄ 

ἐχ γῆς εἰς τὰς οὐρανίους ἁψῖδας ἀνασφαιρώσας, χαὶ 
,ὔ Ἂ ᾿ “ 3] ᾽, ͵ 9) 

πάσας τὰς τῶν ἀγγέλων φύσεις εἰς χαρὰν ἄληχτον τταρ- 
, - ΘΝ ΚΣ 7 " δ λ 5 , ΄ ορμήσας, ξένην ἡμῖν ϑέαν ἐπέδειξε, τὴν ἡμετέραν σᾶρχα 

ἐπὶ ϑρόνου βασιλιχοῦ ἐπῃρμένην. ποῦ εἰσιν οἱ περὶ 
Ἂ ΄ ΒΡ] ͵ κ ς ΄ 2 -“ 

δτὰ ἱπποδρόμια ἀσχολούμεγοι χαὶ ἡγιόχων ἀγαπῶντες 
“ Σ , , 2 “ ς , 

ὀξύτητα; δεῦτε ἴδετε παράδοξον οὐρανοδρόμον ἡνίο- 
χον, δεῦτε ἴδετε παράδοξον ἱππηοδρόμον, τὸν τῆς χτί- 

Ν 2 , , “ 

σξως δημιουργὸν ἕν ἀγϑοωττίνῳ ἕττοχούμενον ἀρματι,Β 
9 2 ἣ, »Ὗ 9 τὸ ΒῚ ͵, 2 2 3. κ ὔὕ ἷς 

οὐχ ἐπὶ γῆς ἀτάχτως ἐλαύνοντα, ἀλλ αἰϑερίους δρό- 
“- 2 , Ά 7ὔ 

10 μους χαινοτερεττῶς ἀναστέλλοντα, χαὶ τὸν οὐράνιον χαμ- 
σπτῆρα καταλαιιβάνειν ἐπειγόμενον χαὶ τὸν παρατρέ- 

Ἔ ἐπε , ἈΡῊΉ 9 ᾿ 
χοντα Βελίαρ δυνατῶς χαταστρέφοντα. αλλ Ἰουδαίων 

Ἑ , ωῳ 2 Σ 2 , [4 ς 
παῖδες οἱ, βάσχανοι τῆς ἀληϑείας ἀχούσαντες ὅτι Ὁ 

- Χ 3 Ψ ολ Χ 9 “- ΄ 

Χριστὸς ἀνελήφϑη εἰς οὐρανοὺς, ἁμαυρῶσαι βουλόμενοι 
δὴ ξ -“- -“- “- , “Ὁ Ὁ Ὁ 

᾿τὸ παράδοξον ϑαῦμα τῆς λαμπρότητος τοῦ ἡλίου τῆς 
,ὔ ᾿ 2 ,ὕ 7, ὡς ,ὔ δικαιοσύνης τὸν Πλίαν παρεισάγουσι λέγοντες, τί με- 

γάλα χοιιπάζετς Χριστιανοὶ, ὅτι ἀνελήφϑη ὃ Χριστὸς, 
ς Ἴ Ν Ν 2 , γ ὟΝ -»Ἥ ς , 
ὡς λέγετε; χαὶ γὰρ Πλίας ἀνϑρωπος ὧν τῆς ομοίας 

΄ Ὡ ἐς Β] ΄ Χ ΄ ᾿ « 

δόξης ἀξιωϑεὶς ἀνελήφϑη εἰς τοὺς οὐρανούς. πρὸς οὺς 
Χ , "»-» κ᾿ ; ΦᾺΣ ἘΣ ᾿ 

90 μδτὰ τταρρησίας φϑεγξόμεϑα, διὰ τί, ὦ Ἰουδαῖοι, τὰς 
, ς , , Β] 

βίβλους ὡς τυφλοὶ σχύλλετε, χαὶ τὰ γεγραμμένα ἐν αὖ- 
- ᾿ 2 , 2 ἈΟ ΣῚ ͵ 

ταῖς μετὰ ἀχριβείας οὐ βλέπετε; διὰ τί ἀναγινώσχετξε 
2 ΄ , νι τ ᾿ ΄ μΑ χαὶ οὐχ ἐπτιιγινώσχετε; τί γὰρ ἡ ϑεία λέγει γραφή; “χαὶ 

ἀνελήφϑη Ἡλίας ἐ ῷ ὦ ἰο τὼ ) ἡ Σ γεληφϑη ς ἕν συσσεισμῷ ὡς εἰς τὸν ουρανὸν 
ι ᾿ ᾿ ͵ ᾿ ᾿ , 

5 Οὐχὶ δὲ εἰς τὸν οὐρανόν. τὸ δὲ “ὡς εἰς τὸν οὐρανόν; 
2 , ἢ Χ , ᾿ ᾿ ΄ 
ἀμφίβολον ἔχει τὴν ἔννοιαν, τὸ δὲ “εἰς τὸν οὐρανόν" 

Ν ὃ ὔ Ν τὶ ᾿ξ [4 Α γ7 Ὁ ὔὕ » 

τρανὴν θείχνυσι τὴν ἀλήϑειαν. ὅτι δὲ οὔτε Πλίας οὔτε 
΄ 2 » Χ 2 κ ΄, “- 

ἕτερός τις ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν, δἰ μὴ μόνος ὃ ἐχ τοῦ ἢ 
9} ὑμδνυυς Ν ς ᾿ - - ΓᾺᾺ Ὁ Χ κ 

σηθτ καταβὰς ὁ μονογξνης τοῦ ϑεοῦ υἱὸς αὐτὸς περὶ 

80 ἑαυτοῦ πάντας πιληροφορῶν λέγει “οὐδεὶς ἀναβέβηχεν 
Ν Ψ Χ . ς -" 2 ω . 

εἰς τὸν οὐρανὸν, εἰ μὴ ὃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ χαταβὰς, ὃ 
“- " 7 ς Ῥλι “- -" Χ 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὃ ὧν ἐν τῷ οὐρανῷ " ὃ ποιμὴν ὃ 
Ὰ ς ᾿ 2 ΄ ᾿ ΄ “- , 

χαλὸς, ὁ τὰ ἐνενήχοντα ἐγνέα πρόβατα τῶν ἀγγέλων 

Ι 
! 
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χαταλιπτὼν ἐπὶ τὰ οὐράνια ὄρη, χαὶ τὸ στετλανημένον 
πρόβατον εὑρηχὼς χαὶ ὦμοις φιλανϑρωπίας βαστά- 
σας χαὶ εἰς τὸν οὐράνιον λιμένα ἀνενεγχὼν, τῷ ἰδίῳ 
γεννήτορι δωροφορῶν φϑέγγεται, εὗρον, πάτερ, τὸ 

Ωβϑητρόβατον τὸ πλανώμενον, ὅπερ ὃ ἀπατεὼν ὄφις δο-ῦ 
λοτρόποις τεχνάσμασιν ἠἡπάτησε χαὶ χαχίας ὁδοὺς ὑπέ- 
δειξε, πηλῷ δὲ τῆς πολυϑείας τὴν χαϑαρότητα τῆς 
ϑεογνωσίας ἐμόλυνε. ϑεασάμενος οὖν αὐτὸ ἐν τῷ 
βορβόρῳ τοῦ βίου πιιγόμενον τῇ τῆς ϑεότητός μου 

δεξιᾷ ταχέως ἀνήρπασα, χαὶ τοῖς τῶν οἰκτιρμῶν Μοῦ τὸ 
σπλάγχνοις ἐν τοῖς τοῦ Ἰορδάνου ῥεύμασιν ἀπέ- 
σέλυνα, καὶ μυρίσας τῇ εὐωδίᾳ τοῦ ἁγίου μου πνεύ- 
ματος, διὰ τῆς ἀναστάσεως γῦν παραγέγονα, ἄξιον τῆς 
σῆς ϑεότητος προσχομίζων σοι ξένιον, τὸ λογικὸν πρό- 

Ββατον. σήμερον ὃ διάβολος τὴν οἰχείαν ἧτταν ὀδύρεται, 
ὁρῶν τὸ ἡμέτερον σῶμα εἰς οὐρανοὺς ἀναγόμενον" σή- 
μερον ἢ ἁμαρτία διὰ τῆς ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Ἰη- 
σοῦ ὡς χατινὺς διαλύεται, σήμερον ὃ διάβολος ϑρηνεῖ 
λέγων, τί ποιήσω ὃ ἄϑλιος; πιάντας τοὺς ἀτὶ αἰῶνος 

ὡς ἱέραξ ὀξυπετὴς ἁρπάσας σαρ ἐμοῦ ἔρημόν μὲ χα- 0 

τέστησε, χαὶ πανταχόύϑεν μὲ πτεροχοπήσας εἰς γὴν 

χατέρραξεν. ἠττάτησέ με ὃ τῆς Π]αρίας υἱός. οὐχ ἤδειν 
ὅτι ϑεὸς ἀνϑρωπιίνῳ χρύπτεται σώματι. ἔβλεπον αὖ- 

ατὸν σῶμα ἀνϑρώπινον περιχείμενον, χαὶ ἄνϑρωττον 
αὐτὸν νομίσας ψιλὸν χατ᾽ αὐτοῦ τοὺς Ἰουδαίους ἐχί- 25 

γησα, χαὶ ἅτιερ δὲ ἐμαυτοῦ μὴ ἐτόλμων διατεράξασϑαι, 
ταῦτα διὰ Ἰουδαίων ἐνήργησα᾽ μυρίας συχοφαντίας 
ἐφεῦρον, πᾶν εἶδος ὕβρεων εἰς αὐτὸν ἐπενόησα" χα- 
λάμῳ χαὶ σττόγγῳ ὄξος αὐτὸν ἐπότισα, ἀχάνϑαις τὴν 
χεφαλὴν αὐτοῦ ἐστεφάνωσα, δαπίσμασιν αὐτὸν ἠτίμωσα, 30 
σταυρῷ διὰ ἥλων προσήλωσα᾽ ϑανάτῳ τέλος ὑποβα- 
λὼν ὡς νιχήσας μετὰ Ἰουδαίων ἡόρταζον. ϑεασάμεγος 

Ὁ δὲ αὐτὸν ὅτι τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγείρεται, χαϑὼς προεῖσιεν, 

--» ζι 
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ὡς ξίφος κατὰ χαρδίας ἀϑρόως δεξάμενος χατέπεσον᾽" 
ϑεασάμενος δὲ πάλιν αὐτὸν ὅτι ἐσϑίέει χαὶ πένξι, ττά- 
λὲν ἕτερον σταυρὸν χατεσχεύαζον. ἀλλ ὡς ταῦτα ἐνε- 
ϑυμούμην πρὸς ἐμαυτὸν, ὁρῶ αὐτὸν μετὰ δόξης εἰς 

δοὺὐρανὸν ἀνερχόμενον. ὅϑεν ἐγὼ μετ᾽ αἰσχύνης ἐξέττεσον. 
διὸ χαὶ ὃ ψαλμῳδὸς ἐχ πολλῶν τῶν χρόνων ἐβόα λέ- 
γων “πάντα τὰ ἔϑνη χροτήσατξ γεῖρας᾽ ἀλαλάξατε τῷ 

ϑεῷ ἔν φωνῇ ἀγαλλιάσεως, ὅτι χύριος ὕψιστος βασι- 
λεὺς φοβερὸς χαὶ μέγας ἐττὶ πᾶσαν τὴν γῆν." κχαὶ πα- 

ι0λὲν ἀνέβη ὃ ϑεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, κύριος ἐν φωνῇ σάλ- 
στιγγος. ϑέλω αὐτὸν χαταδιῶξαι, χαὶ ὡς μόλιβδος 

χάτω φέρομαι. βούλομαι αὐτὸν χρατῆσαι, χαὶ ἀοράτως 289 
ἐξαγκωνίζομαι. τί ποιήσω ὃ τάλας; πανταχόϑεν μὲ 
σεριήλασεν. ἐξ οὐρανῶν μὲ ὡς λέϑον βραχύτατον εἰς 

ι6 γῆν ἐσφενδόνησε χάτω, ττεσὼν δὲ ἐν τῇ γῇ ἐν τοῖς ὕδασι 
χρυβῆναι ἠζέλησα. καὶ εὑρών με ἐν τοῖς τοῦ Ἰορδάνου 
ῥείϑροις χρυπτόμενον ὡς δράχοντα χρατήσας ἐμάστιξε᾽ 
ϑέλω χἂν τῆς γῆς χρατῆσαι χαὶ πάντες ὡς δεσποτιχῆς 
γομῆς φύλαχες τὴν χατ᾽ ἐμοῦ φωνὴν βοῶσι" τοῦ χυρίου 

οηῃ ἢ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς ἡ οἰχουμένη χαὶ ττάντες Β 
οἱ χατοικοῦντες ἐν αὑτῇ. ἔδειξεν ὃ σεισμὸς ὅτε τοῦ 
χυρίου ἡ γῆ. ἡ γὰρ γῆ τὸ τοῦ χυρίου ὄνομα μὴ φέ- 
ρουσα ἀχαρτερήτῳ τρόμῳ ἐβράσσετο, διὰ τὴν ἀταξίαν 
τῶν οἰχείων τέχνων μαστιζομένη, χαϑάπερ στόμα χατὰ 

ο" τῶν στοιχείων ἀνοίξασα δήματα τῆς χρυτπτομένης ὀδύ- 
γης ἐβόα τὸ μέγεϑος, καὶ φείσασϑαι τῶν ἡμαρτηχότων 

ὡς μήτηρ ὑπὲρ τέχνων ἱχέτευε. τίς λαλήσει τὰς δυνα- 
στείας τοῦ χυρίου; ἀχουστὰς ποιήσει πτἀσὰς τὰς αἶνέ- 
σεις αὑτοῦ; τοῦ χυρίου ἢ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὑτῆς. 

δ0τὴν γὰρ σάρχα τὴν ἔχ γῆς τιλασϑεῖσαν ἥνωσεν ἐν αὑτῷ 
ὃ Χριστὸς χαὶ ἐχάϑισεν ἐν οὐρανοῖς. ἔρχεται ὃ διά-Ε 
βολος ταύτην διὰ πορνείας μολύνειν βουλόμενος, ἀλλ᾽ 
ὡς φύλαξ ἄγρυπνον ἔχων τὸν τῆς ψυχῆς ὀφϑαλμὸν μὴ 
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συγχωρήσης τῷ ληστῇ τὸν τῆς διανοίας διαρρῆξαι ὁφ- 
ϑαλμὸν, ἵνα ϑαρρῶν πρὸς αὐτὸν εἴπῃς, δεσητοτιχοῦ 
χτήματος προδότης οὐ γίνομαι, διάβολε. τοῦ γὰρ χυρίου 
ἡ γῆ, καὶ ἡ ἐχχλησία τοῦ Χριστοῦ ἢ πάντοτε ὑττὸ τοῦ 

3 , , , 2 

ουραγίου ὀμβρου γεωργουμένη καὶ ἀειϑαλὲς χαρτοςρο- ὃ 

ροῖσα τῷ Χριστῷ τριάχοντα καὶ ξξήχοντα χαὶ ἑχατόν. 
ἢ ἐξῆλθε, φησὶν, ὃ σητείρων τοῦ σπεῖραι᾽ χαὶ τὸ μὲν 
ἔπεσεν ἐπὶ τὴν ὁδὸν, τὴν ἀπάτην τὴν Ἑλληνιχήν. χαὶ 
ἤλϑον τὰ πιετεινὰ, οἱ ὀξύσεεινοι τῶν δαιμόνων ἄρτταγες, 
χαὶ χατέφαγον αὐτό. ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδῃ, 
τὴν σχληρότροττον τῶν Ἰουδαίων φημὶ τιροαίρεσιν, χαὶ 
εὐϑέως ἀνέτειλε προττετείας ϑερμότης φυτὸν σπιαρανο- 
μίας. τοιοῦτος γὰρ Ἰουδαίων ὃ τρόπος. ἐν γὰρ τῇ 
ἐρήμῳ νομοϑετούμενοι ἔφασχον πρὸς Π]ωυσῆν, τιάντα 
ὅσα εἶττεν ὃ ϑεὸς ποιησόμεϑα χαὶ ἀχουσόμεϑα. χαὶ 
οἱ ταῦτα ἐπαγγελλόμενοι μόσχον ἄνψυχον τιροσεχύγουν, 

Ὡθυχαὶ τὸν νεχρὸν τοῦ ζῶντος ϑεοῦ προετίμων. ἄλλο ἔπε- 
σεν ἐπὶ τὰς ἀχάνϑας, τὰς τραχυχέντρους χαὶ βλασφη- 
μογλώσσους αἱρέσεις, αἵτινες τὸν τῆς εὐσεβείας σπόρον 

0 

.-. ὅ 

χαϑ' ἡμιέ υμτινίγουσ ἕτερον ἔχιεσεν ἐπὴὲὴ τὴν γὴν 20 χαϑ᾽ ἡμέραν συμτινίγουσιν. ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γὴν 
Ν ; Χ ,ὕ “Ὁ -»᾿ “Ὁ Ἄ ’ 

τὴν χαλὴν, τὴν ἐχχλησίαν τοῦ Χριστοῦ, τὴν εὔφορον, 
τὴν χαρττοφοροῦσαν τριάχοντα χαὶ ξξήχοντα χαὶ ἑἕχατόν. 

-- ᾽ν. --- ᾿ “. ἡ “ 

τριάχοντα τὸν τῆς σωφροσύνης ζυγὸν, ἕξήχοντα τῆς 
᾿ ΠΕ ἥ Ί ἥ “ Ν ΤΣ «ἡ . Ἵ ἀγγελομόρφου :ταρϑεγίας, ἑξχατὸν τῆς ϑείας δικαιοσύγης 

[ε ΄ - - ΄ , ς 

χαὶ αἀγνείας χαὶ τῆς τῶν μαρτύρων ἀνδραγαϑίας. οἱ 
Ἁ - Ψ , , Ν δ , »- 

Βγὰρ τῆς εὐσεβείας χήρυχες τὴν ἐπὶ ἐσχάτων τοῦ χυρίου 
Σ »“- ἊΨ Ὶ "-. 7 ᾿ς ΄ 

ἔλευσιν πᾶσιν εὐαγγελιζόμενοι ἔλεγον “οὕτως ξλεύσεται, 
[Δ ΄ὔ 2 ΄, Ἢ 9 Α Β] ,ὔ 4) »} 

ὃν τρόπον ἐϑεάσασϑε αὐτὸν ἀναλαμβανόμενον." ὠφϑη- 
Ἀ ᾿ 2’ γ χα] ᾿Ὶ Ω-“ “  ὦ.᾽ 7 ( 

σαν γὰρ δύο ἀνδρες ἐν ἐσϑῆτι λευχῇ. δυο, ἵνα στι- 
“-“- ΚΟ , Π τ᾿ , ᾿Ν 

στευϑῇ ἡ ἀλήϑεια᾽ ἄνδρες, ἵνα εἰς ἀνδρείαν τοὺς μα- 30 

ϑητὰς στηρίξωσι᾽ λευχειμονοῦντες, ἵνα χαταλαμτερύ- 
“Σ“σ 3 , , Ψ Ἂ 

γωσι τὰς τῶν ἀχουόντων διανοίας. τί οὖν οἱ ὀφϑέντες 
͵ , τ -»"ΣὝη Ρ τὉ 7, ΄: 

ἐχήρυττον; ἄνδρες ᾿Ισραηλῖται, τί ἑστηχατε βλέποντες 
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εἰς τὸν οὐρανόν; τί εἰς τὸν οὐρανὸν ἀτενίζετε; μᾶλ- 
λον τὸν τοῦ οὐρανοῦ ποιητὴν ϑεωροῦντες δοξάσατε 
τοῦ ἀναλαμβανομένου τὸ μέγεϑος, καὶ τὴν συγκατάβα- 
σιν αὐτοῦ τῆς φιλανϑρωπίας ϑαυμάσατε, ὅτι τὸν γήϊ-α 

ὅγον ἕἑνώσας ἑαυτῷ ἄνϑρωπον οὐρανοπολίτην ἀνέδειξε 
χαὶ οἰχήτορα οὐρανοῦ χατέστησε. βαβαὶ, τὸν χάτω χεί- 
μενόν που ἀνήγαγε; τί ἕστήχατε βλέποντες εἰς τὸν 
οὐρανόν; οὗτος ὃ Ἰησοῦς ὃ ἀναληφϑεὶς ἀφ᾽ ἡμῶν εἰς 
τὸν οὐρανόν. οὕτως ἐλεύσεται, οὕτω. πῶς; τὸ σῶμα 

᾿τ0τὸ ἀνθρώττινον τιεριχδίμενος, ὃν ταῖς χερσὶ τὸν τύπον 
τῶν ἥλων ἔχων, τὴν τρωϑεῖσαν τῇ λόγχῃ πλευρὰν πρὸ- 
βαλλόμενος, ἵνα ὄψωνται οἱ Ἰουδαῖοι εἰς ὃν ἐξεκέντη-- 
σαν, ἡμεῖς δὲ ἀξιωϑῶμεν ϑεάσασϑαι τὸ πρόσωττον 
αὐτοῦ μετὰ τταρρησίας, καὶ τῶν ἐπτηγγελμένων ἀγαϑῶν 

ιὅ ἐπιτύχωμιεν, χάριτι χαὶ φιλανϑρωπίᾳ τοῦ χυρίου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ" μεϑ'᾽ οὗ τῷ πατρὶ καὶ ἁγίῳ πνεύματι 
δόξα, χράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. ἀμήν. 

ς 

ἘΕἘΠΙΦΑΜΝΙΟΥ ΠΟΜΒΩΣ ΚΩΝΣΊΤΑΝΤΙΑ͂Σ 9οι 

ο0τῆς Κυπριωνήσου ἐγκώμιον εἰς τὴν ἁγίαν Μαρίαν 
τὴν ϑεοτόχον. 

συινλ , κ “ , 2 ΝΗ 

Τὰς ἐχλαμπούσας μαρμαρυγὰς τῆς ϑεοτόχου ἀχεῖ- 
᾿ ’ Ν Ὁ] “Ὁ 

γας φοβερὰς χαὶ ἀκαταλήπτους δυνάμεις οὐρανοῦ χοὶβ 
γῆς οἰκουμένης μυστήριον, ϑαῦμα, ἱλαστήριον φράσας 
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ὃ τάλας ἐγὼ εἰς ἀχριβεστέραν ἔννοιαν ὃ τῆς χαρδίας 
μου ἔνδον σχιρτήσας λογισμὸς βαϑείας ἀνήμης χαὶ ὑψη- 
λοτάτης ϑεωρίας πειρώμενος φέρειν τὸ ϑαῦμα, τρόμος 
καὶ φόβος στολὺς χαὶ δεινὸς συνέσχξ ((8, ὦ ἀγαττητοί. 

) γὰρ μνήμη τῆς φριχτῆς ϑεωρίας ἕντρομον τὴν ψυχήν ὃ 
μου χαὶ φρικώδη τὴν καρδίαν ἐνέγχασα οὐ μετρίως ἔτι- 
μώρησεν, ἀλλὰ δυνατῶς ἐβασάνισεν. ἐτποιτελήττει γάρ 
μου τὸν νοῦν τῆς μεγίστης ϑεωρίας ἢ μνήμη, ὡς ἀχα- 
ταλήτυτου μυστηρίου, τὸ λέγειν οὐχ ἰσχύουσα. τίς γὰρ 
ἱχαγὸς τοιοῦτο φράσαι μυστήριον; ποῖον δὲ φϑέγξα- 10 

ασϑαι στόμα, ἢ ποία γλῶσσα λαλήσει; λέληϑεν, εἰχιεῖν 
οὐχ ἰσχύει. νῦν δὲ τολμήσω" λαλήσω περὶ τῆς μόνης 
ϑεοτόχου χαϑ' ὃ χαταλαμβάνω. χαὶ πάλιν φοβοῦμαι. 
οὐχ ἔχω γλῶτταν ἀξίως εἰχιεῖν τὰ λίαν μεγάλα. ἰσχνό- 
φωνος γὰρ χαὶ βραδύγλωσσος χαὶ οὐχ εὔλαλος ὑπάρχω, 
ἵν οὕτως εἴπω περὶ τῆς μεγαλωνύμου χαὶ ὁσίας καὶ 
ἀπεειρογάμου χαὶ ϑεοτόχου Π]αρίας, μητρὸς τοῦ χυρίου" 
περὶ ἧς οὐχ εὐμαρῶς ἀνϑρώπων γλῶττα λαλήσει. ἰσχνο- 
φωνεῖ γὰρ πρὸς ταύτην χαὶ ὑποστέλλεται ἡ γλῶσσα, 
οὐκ ἀξίως ἔχουσα τὸ λέγειν. αὕτη γὰρ καὶ τὰς τῶν 20 
οὐρανῶν δυνάμιεις ἐξένισεν" ἐξέστησαν πάντες ἄγγελοι; 

ῃ ἀρχάγγελοι, ἀρχαὶ, ἐξουσίαι, θρόνοι, κυριότητες, τὰ 
Χερουβὶμ καὶ τὰ Σεραφὶμ, χαὶ πᾶσα στρατιὰ ἀγγέλων, 
φόβῳ καὶ τρόμῳ δεινῷ συσχεϑέντες. ἐϑεώρησαν γὰρ 
ἐπὶ γῆς ἐν αὐτῇ τὸν ἐν οὐρανοῖς χαὶ ἔφριττον. ἔβλε- 2 
σον τὴν παρϑένον οὐρανὸν χαὶ ϑρόνον χαὶ συνείχοντο 
φόβῳ ϑεωροῦσαι τὸν ἄναρχον ἀπτὸ ϑρόνου Χερουβιχοῦ 
εἰς μήτραν παρϑενιχὴν χαϑίσαντα. 

Ὦ μαχαρία ῥίζα, πόϑεν ταύτην ἐβλάστησε; πτιερὶ 
ταύτης ὃ προφήτης Ἡσαΐας ὡς χελιδὼν χελαδεῖ, τῇ 30 
συρίνῃ γλώττῃ βοῶν “ἀναστήσεται ῥάβδος ἐχ τῆς ῥίζης 
Ἰεσσαὶ, καὶ ἄνϑος ἐχ τῆς ῥίζης ἀναβήσεται, χαὶ ἄνα- 
παύσεται ἐπὶ αὐτὴν πεῦμα φόβου ϑεοῦ." ἐχ τῆς ῥίζης 

»ὦ ́ι 
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δὲ Ἰεσσαὶ “1αβὶδ ὃ βασιλεὺς, χαὶ ἐχ τῆς φυλῆς “1αβὶδ 
τοῦ βασιλέως ἡ ἁγία σπαρϑένος, ἡ ὁσία τῶν ὁσίων ἀν- 393 

δρῶν ϑυγάτηρ, ἧς οἱ γονεῖς Τωαχεὶμ χαὶ ζάνγα, οἵτινες 
ἐν τῇ ζωῇ αὐτῶν τῷ ϑεῷ εὐηρέστησαν, οἱ χαὶ χαρττὸν 

δ τοιοῦτον ἐβλάστησαν, τὴν ἁγίαν πταρϑένον ]αρίαν, ναὸν 
ϑεοῦ ὁμοῦ χαὶ μητέρα" Ἰωακεὶμ δὲ χαὶ ζννα χαὶ Π1α- 
ρία, οἱ τρεῖς τῇ τριάδι σαφῶς ἀενγύανςς, Ἰωαχεὶμ 

γὰρ ἑρμηνεύεται ἑτοιμασία χυρίου" ἐξ αὐτοῦ γὰρ ἥτοι- 
μάσϑη ναὸς χυρίου ἡ παρϑένος. ᾿ἄννα δὲ πάλιν ὁμοίως 

1τ0χάρις ἑρμηνεύεται" χάριν γὰρ ἔλαβεν Ἰωαχεὶμ χαὶ “ἄννα, 
ἵνα τοιοῦτον βλαστήσωσι χαρπὸν ὁιὰ προσευχῆς, τὴν 
ἁγίαν παρϑένον κτησάμενοι. ἸἸωαχεὶμ γὰρ ἐν τῷ ὄρει 
προσηύχετο, χαὶ ᾿ἄννα ἐν τῷ παραδείσῳ αὐτῆς. χυο- 
φορήσασα δὲ “Ἄννα οὐρανὸν χαὶ ϑρόνον Χερουβιχὸν 

ι ἔτεχε, τὴν ἁγίαν κόρην Π]αρίαν. αὕτη γὰρ οὐρανὸς χαὶβ 
γαὸς καὶ ϑρόνος εὑρίσχεται. ἢ γὰρ Π]αρία ἑρμηνεύεται 
χυρία, ἀλλὰ καὶ ἐλττίς᾽ χύριον γὰρ ἔτεχε τὴν ἐλττίδα 
τοῦ παντὸς χόσμου Χριστόν. ἑρμηνεύεται ττάλιν τὸ 
Ἰαρία σμύρνα ϑαλάσσης. σμύρναν δὲ ἐρεῖ, ὃ χαὶ φημὶ, 

ορπερὶ ἀϑανασίας, ὅτι ἤμελλε τὸν ἀϑάνατον μαργαρίτην 
τίχτειν ἐν τῇ ϑαλάσσῃ, τουτέστιν ἐν τῷ χόσμῳ. ϑά- 
λασσαν δὲ ἐῤεῖ τὸν ἅπαντα χόσμον, ᾧ ἡ παρϑένος γα- 
λήνην ἐδωρήσατο, τὸν λιμένα τεχοῦσα Χριστόν. τοιγαρ- 
οὖν πάλιν τῆς σεμνῆς κόρης, “αρίας ἑρμηνεύεται τὸ 

25 μακάριον ὄνομα φωτιζομένη, ἥτις ἐφωτίσϑη παρὰ τοῦ 
υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ, χαὶ ἐφώτισε τοὺς πιστεύσαντας εἰς τὰ 
πέρατα τῆς γῆς τῇ τριάδι. τριάδος γὰρ νύμφη ὑττάρχδις 
ἢ ἁγία ϑεοτόχος χόρη Π]αρία, τὸ ττανάρρητον τῆς οἶχο- 
γομίας χειμήλιον, πρὸς ἣν ὁ Γαβριὴλ “χαῖρε κεχαριτω- 

80 μένη, ὃ χύριος μετὰ σοῦ. ὑπέμνησεν ὃ Γαβριὴλ, χαὶ 
ὃ πατὴρ οὐρανόϑεν ἀρραβῶνα τὸ πγεῦμα τὸ ἅγιον 
ἀτέστειλεν, ὡρμάσατο τὴν παρϑένον εἰς τὸν μονογενῆ 
υἱον οὐράνιον νύμφην, ἣν ὃ πατὴρ ἠγάπησεν, ὃ υἱὸς 
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ἐνῴχησε, τὸ ἅγιον τινεῦμα ἐπτεττόϑησεν. αὕτη γὰρ νύμφη 
χαὶ παστὰς, χαὶ ἐχ ταύτης ὃ νυμφίος ἐχττορευόμενος 
Χριστὸς τὸ παρϑεγιχὸν ἔνδυμα, κατὰ τὴν τοῦ προφή- 
του “]1αβὶδ μελῳδίαν “ἔν τῷ ἡλίῳ ἔϑετο τὸ σχήνωμα 
αὐτοῦ, χαὶ αὐτὸς ὡς νυμφίος ἐχττορευόμενος ἐχ τταστοῦ ὃ 

Ὁ αὐτοῦ. ὦ γυμφίου πόϑος ἁγνείας πολλῆς" τὴν ἰδίαν 

δούλην νύμφην χαὶ μητέρα ὅρμᾶται. ὃ Γαβριὴλ πρό- 
ξεγος τῆς πιαρϑένου ἐγένετο, οὐρανοῦ χαὶ γῆς συνάπτων 
τὸ ϑυμίαμα" ἣν προφῆται σαφῶς ὑπέγραψαν τοῦ γά- 
μου τὴν τάξιν χηρύξαντες, πῶς ἡ παρϑένος οὐράνιος τὸ 
εὑρίσκεται νύμφη, ὁμοῦ τὲ καὶ μήτηρ, ἢ τὰ πρὸ γάμου 
δῶρα λαβοῦσα τὸ ἅγιον πινεῦμα, τιροῖχα δὲ τὸν οὐρα- 
γὸν ὁμοῦ τε χαὶ παράδεισον. ἐζήτει οὖν ἰδεῖν ἢ παρ- 
ϑένος ὃν ἐπόϑει καὶ ἔλεγε, ποῦ ὃ νυμφίος οὗ τὸ χάλ- 
λος ποϑῶ; ποῦ τὸ χάλλος τὸ τοῦ ἡλίου λαμητρότερον; 15 
ποῦ τῆς πάσης εὐμορφίας ἢ ἀνεκλάλητος δόξα; ποῦ 
τὸ ἄσβεστον φῶς, ὃ ποϑοῦσα ζητῶ; ποῦ ὃ ἥλιος ὃς 

208 ἀχτῖνα ζητεῖ; ττοῦ τῶν Χερουβὶμ ἢ χιϑάρα; ποῦ τῶν 
Σεραφὶμ τὸ ἀχοίμητον ὄμμα Χριστός; ποῦ τῶν ἀγγέ- 
λων ἡ προσχύνησις, ἣν ὃ Γαβριὴλ ἐμήνυσε; ποῦ ὃ μό- 30 

ἜΡΟΝ, πε Στ Σ πόσει 
γος τοῦ μόνου μονογενὴς υἱὸς τοῦ πατρὸς, ὃν ἡ παρ- 
ϑένος ποϑοῦσα χαὶ φιλοῦσα ὁμοῦ τε χαὶ ζητοῦσα ἀσπά- 
ζεται; πρὸς ἣν ὃ Γαβριὴλ “χαῖρε χεχαριτωμένη, ὃ 
χύριος. μετὰ σοῦ χαῖρε χεχαριτωμένη, ἡ χάρις ἡ ἀπέ- 

ραντος τῆς ἁγίας παρϑένου. χαῖρε χεχαριτωμένη πολ-- δ 
λῶν ἀρετῶν χαταχεχοσμημένη, λαμπαδηφοροῦσα σπταρ- 
ϑένε τὸ ἄσβεστον τοῦ ἡλίου λαμπρότερον φῶς. χαῖρε 
χεχαριτωμένη τοῦ νοητοῦ ἀγχίστρου τὸ δέλεαρ. ἐν σοὶ 

Βγὰρ ἄγχιστρον ἡ ϑεότης. χαῖρε χεχαριτωμένη, ἢ νοερὰ 
τῆς δόξης κιβωτὸς, χαῖρε χεχαριτωμένη, ἢ στάμνος ἢ 30 
χρυσῆ, τὸ οὐράνιον ἔχουσα μάννα. χαῖρε κεχαριτωμένη, 
ἢ τὴν γλυχεῖαν τῆς ἀεννάου πηγῆς τοὺς διψῶντας ἐμ- 
γλήσασα. 

Ερ᾿ρΡμαμπίαβ. ΤΥ, 2. 4 
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Χαῖρε χεχαριτωμένη, νοερὰ ϑάλασσα, τὸν οὐράνιον 
«ἔχουσα μαργαρίτην Χριστόν. χαῖρε χεχαριτωμένη. ὃ 
λαμπρὸς οὐρανὸς, ἡ τὸν ἀχώρητον ἐν οὐρανοῖς ἔχουσα 
ϑεόν. χαῖρε χεχαριτωμένη, ἢ τὸν Χερουβικὸν ϑρόνον 

δ τῆς ϑεότητος ἐξαστράπτουσα" χαῖρε χεχαριτωμένη, χύ- 
χλον ἔχουσα οὐρανοῦ, χαὶ ϑεὸν ἀχώρητον, ἐν σοὶ δὲς 
χωρητὸν χαὶ ἀστενοχώρητον. χαῖρε χεχαριτωμένη στυ- 
λοειδὴς νεφέλη, ἢ τὸν ϑεὸν ἔχουσα τὸν ἔν τῇ ἐρήμῳ 
τὸν λαὸν χαϑοδηγήσαντα. τί εἴπω; καὶ τί λαλήσω; 

ιυχῶς μαχαρίσω τὴν ὁλόρριζον δόξαν; ὅτι χωρὶς ϑεοῦ 
μόνου “τάντων ἀνωτέρα ὑπάρχει. καλλιωτέρα γὰρ τῶν 
Χερουβὶμ χαὶ Σεραφὶμ χαὶ πάσης στρατιᾶς πέφυχεν 
ἀγγελικῆς πρὸς ἣν οὐρανοῦ καὶ γῆς οὐκ ἐπαρχέσει 
γλῶττα, τάχα δὲ οὐδὲ ἀγγέλων. χαὶ γὰρ αὐτοὶ ὕμνον 

τὸ χαὶ αἶνον χαὶ τιμὴν καὶ δόξαν τιροσήνεγχαν, ἀλλ᾿ οὐδὲ 
οὕτω χατ' ἀξίαν εἰττεῖν ἴσχυσαν. ἔχαιρον δὲ ἄγγελοι, 
ὡς αὐτοὶ μόνον τὸν ϑεὸν ἔχοντες. πρὸς οὺς ἡ παναγία!» 
παρϑένος ἀνωτέρα σπτέφυχε, τὸν ϑεὸν τὸν ἐν οὐρανῷ 
ἐπὶ γῆς χυήσασα, ἵν οὕτως ἑλκύσῃ στρατιὰς ἀγγέλων 

20 ἐπὶ γῆς μετὰ ἀνϑρώπων. αὕτη γὰρ οὐρανοῦ χαὶ γῆς 
μεσῖτις πέφυχεν ἑνότητα ποιήσασα. ὦ μακαρία παρ- 
ϑένε, ἁγνὴ τιξριστερὰ, ἡ οὐράνιος νύμφη αρία, οὐρα- 
γὸς χαὶ ναὸς χαὶ ϑρόνος τῆς ϑεότητος᾽ ἡ τὸν ἐξα- 
στράσιτοντα ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς ἥλιον ἔχουσα Χρι- 

2 στὸν" ἢ φωτεινὴ νεφέλη, τὴν τεάμφωτον ἀστραττὴν ἐξ 
οὐρανοῦ τῷ κόσμῳ καταλάμψασα Χριστόν" ἢ οὐράνιος 
νεφέλη ἢ τὴν βροντὴν τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐν ξαυτῇ 
χρυτυτομένην τῷ χόσμῳ καταβιβάσασα, ἡ τὸν ὄμβρον 
τοῦ ἁγίου ἐηνθήμψερο τῇ πάσῃ γῇ πρὸς καρποφορίέαν 

30 Ζ“τέστεως χκαταράξασα. 

Χαῖρε κεχαρισωμέμη ἢ πύλη τῶν οὐρανῶν, γχεξδροὶ ἧς 291 

ὃ προφήτης κέχραγε λέγων “ἰδοὺ ἢ πύλη κεχλεισμένη, 
χαὶ οὐδεὶς εἰσελεύσεται δ αὐτῆς, οὐδὲ ἐξελεύσεται, εἰ 
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; ,ὔ ς Ν , , , , 

μὴ κύριος ὃ ϑεὸς μόνος" χαὶ ἔσται ἡ τεύλη χεχλεισμένη 
- ς ,ὕ ΄ὔ ς ’; ΡῚ ᾿ , ν 

τῷ ἡγουμένῳ, διότι ἡγούμενος αὑτὸς χληϑήσεται, χαὶ 
2 Χ - ,ὔ Ἁ 7 

εἰς αὑτὸν ἐλιτιοῦσι πτάντα τὰ ἔϑνη.᾽ 
Περὶ ταύτης τῆς πύλης καὶ ἐν τοῖς ἄσμασι τῇ λέξει 

ς ’ »"» “- ,ὕ Ν᾿ 

ὃ προφήτης τρανῶς χαὶ σαφῶς χαταλέγεται χεχραγὼς δ 
- , "ἢ ᾿ , -- 

'χῆττος χεχλεισμένος, ἀδελφή μου νύμφη" χῆπος χεχλει- 
ὔ μ 2 , 2) 7 - , 

σμένος, “τηγὴ ἐσφραγισμένη. ἔμεινδν ὃν τῇ παρϑενίᾳ 
ς φ ὔ Ἀ Χ ΄ ) 7ὕ, ξς 

Βη αγία χαὶ σεμνὴ χορ Παρία, ἢ φωτεινὴ γεφέλη, ἢ 

ἔνδον ἔχουσα τὸν ὕϑεὸν λόγον" πρὸς ἣν ὃ μεγαλόφωνος 
Ἡσαΐας “ἰδοὺ γερέλη κούφη, καὶ ἥξει εἰς Αἴγυτττον "10 
τὸ ἀλατόμητον ὄρος, ἢ τὴν ἀχρότομον ἔχουσα πέτραν 
Χριστὸν, περὶ ἧς ὃ σοφώτατος “Ἰανιὴλ λέγει “ἀπϑε- 
τμήϑη λίϑος ἐξ ὄρους ἄνευ χειρῶν" τουτέστιν, ἄνευ 
2 Ἵν Α Ν Ν ,ὕ σ΄ Ν »7 ς , 

ἀνδρὸς τὴν στερεὰν ττέτραν Χριστον ἔτελδν ἡ “πταρϑένος, 
μι ΄ὔ Ν ς μι 2 ὔ ’ “ 

ὃ ἀσύνϑετος ναὸς, ἢ τὸν οὐράνιον ἔχουσα λέϑον Χρι- 15 
Ν ς ᾿Ἶ 25 ς Χ 9 Χ , 

στὸν, ἢ βοοντοειδὴς νεφέλη, ἢ τὴν ἀστραττὴν ἔνδον χοι- 
- 7ὔ 7ὔ Ἢ Ξιὶ “Ὁ 7, ς 

λιοφόρως βαστασασα. χαὶ μαρτυρεῖ μοι τῷ λόγῳ ἢ 
οϑεία γραγὴ λέγουσα “χοιλία σου ϑημωνιὰ σίτου :τε- 

, ἢ ξ 2 ,ὔ ’ὔ ς Χ ,ὔ 

φραγμένη ἐν χρίνοις "ἢ ἀγξώργητος χωρα, ἢ τὸν λό- 
γον ὡς χόχχον σίτου δεξαμένη, καὶ τὸ δράγμα βλαστή-- 20 

ς Ν ᾽ὕ ς ᾿ ἴω Ν Ὰ 27 "Ὁ 

σασα, ἢ νοερὰ χλίβανος, ἢ τὸ πῦρ καὶ τὸν ἄρτον τῆς 
“-: - , ς ς ,ὕ ’ὔ “ - ς ᾿ ,ὔ 

ζωῆς ἔχουσα" ἢ ὁσία μήτηρ τοῦ σωτῆρος, ἡ τὸν λόγον 
τοῦ πατρὸς ἐχ σοῦ σαρχωϑέντα τεχοῦσα, πρὸς ἣν 
Ἥ ." “ὃ λ ς ϑέ 2 ΧΟ Ἃ δ 2 σαΐας “ἰδοὺ ἡ παρϑένος ἕν γαστρὶ ἕξει, χαὶ τέξεται 

᾿ Η ᾿ Ν᾽ ὧδ ῳ “ 7, 4} ἘῚ 

υἱὸν, χαὶ χαλέσουσι τὸ ὄνομα αὑτοῦ Εμμαναουὴλ." ὦ τιαρ- 25 
, ς ᾿ αν , ! ἘΣ, ἐπ’; Π , ὦ ͵ 

ϑένος ἀγνὴ, ἀγία μήτηρ χυρίου' μαχαρία νυμφὴ τρια- 
9 ὔ , Ὰ δ Ν - 9 Ἁ 

ἢ δος ἀχωρίστου" μαχαρία σὺ ἐν γυναιξίν, ἡ τεκοῦσα ἕπὶ 
γῆς ὡς βρέφος τὸν πάντων χτίστην ϑεόν. μαχαρία σὺ 
ἐν γυναιξὶν, ἢ μόνη ἐπὶ γῆς χυήσασα τὸν οὐράνιον. ϑεόν. 
μαχαρία σὺ ἐν γυναιξὶν, ἧς μασϑοὺς ἐθήλασεν ὃ τρέ- 30 
φων τὰ σύμπαντα. μαχαρία σὺ ἐν γυναιξὶν, ἡ νῦν γεν- 

’ ᾿ Ν ᾽, -Ὁ . 2 Ν ο»Ὥω 

γήσασα τὸν τιοτὲ τιλάσαντα πηλῷ τὸν Αδὰμ ἕν τῷ 
’ ’ ἘΝ ὁ , , , 

χιαραδείσῳ, ϑεοτόχε ἁγία παρϑένε Π]αρία. ϑεοτόχος 
ΔῈ 
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γὰρ ὑπάρχεις ἡ τὸν λόγον ἐκ σοῦ σαρχωϑέντα τεκοῦσα. 
ϑεοτόχος ὑπάρχεις ἡ τὸν ϑεὸν λόγον ἐν μορφῇ δούλου 
χυήσασα. ϑεοτόχος ὑττάρχεις, ὅτι ϑεὸν λόγον δεξαμένη 
σαρχωϑέντα ἔτεχες. ϑεοτόχος ὑπάρχεις ἢ μόνη τοῦ 

δμόνου μονογενῆ υἱὸν τοῦ ϑεοῦ γεννήσασα, οὐ πρόσχαι- 
ρον ϑεὸν γενγήσασα, ἀλλ᾽ αἰώνιον τὸν πρὸ σοῦ χαὶ 
πάντων ϑεὸν ἐχ σοῦ σαρχωϑέντα. τὸ ἄσπιλον πρόβα- 
τον, ἢ τὸν ἀμνὸν τεχοῦσα Χριστὸν, ἢ δάμαλις ἢ ἄτζει- 295 
ρόζυγος ῇ τὸν μόσχον γεννήσασα" ᾿ γοερὰ τῆς πίστεως 

ι0 τράπεζα, ῇ τὸν ἄρτον τῆς ζωῆς τῷ χόσμῳ χορηγήσασα. 

τί εἴπω; καὶ τί λαλήσω τὴν δλόρριζον δόξαν; περὶ 
ταύτης τῆς ὁσίας χόρης τῆς ἀξίσπταιδος καὶ παρϑένου 
διὰ τοῦ τιροφήτου λέγει ὃ ϑεὸς “ἔχ σοῦ μοι ἐξελεύσε- 
ται ἡγούμενος, τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ Ἰσραὴλ, 

ι5 χαὶ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος. διὰ 
τοῦτο δώσει αὐτοὺς ἕως καιροῦ τιχτούσης, τέξεται, χαὶ 
οἱ ἐπίλοιποι τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ ἐπιστρέψουσιν ἐπὶ 
τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ᾽ χαὶ στήσεται χαὶ ὄψεται χαὶ σιοι-Β 
μανεῖ ποίμνιον αὐτοῦ ἐν ἰσχύϊ χύριος.᾽ ὠ παρϑένε 

0 ἁγέα, φωτὸς αἰωνίου ὑπάρχουσα μήτηρ, φωτὸς τοῦ φω- 
τίσαντος ἐν οὐρανοῖς τὰς τῶν ἀγγέλων στρατιάς" φω- 
τὸς τοῦ φωτίσαντος τῶν Σεραφὶμ τὸ ἀνεχλάλητον ὄμμα" 
φωτὸς τοῦ φωτίσαντος λαμπραῖς λαμττάσι τὸν ἥλιον" 
φωτὸς τοῦ φωτίσαντος τὰ πέρατα τῆς οἰχουμένης τῇ 

οδτριάδι᾽ φωτὸς τοῦ εἰττόντος “ἐγώ εἰμι ,τὸ φῶς τοῦ 
χόσμου" φωτὸς τοῦ εἰρηκότος “ἐγὼ φῶς εἰς τὸν χό- 
σμον ἐλήλυθα" φωτὸς τοῦ ἀναληφϑέντος χαὶ φωτί- 
σαντος ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς τὰ σύμπαντα. ὦ πα-ἃ 
γαγία παρϑένε, ἢ στρατιὰς ἀγγέλων ξενίσασα. ξένον 

80γὰρ ϑαῦμα ἐν οὐρανοῖς γυνὴ τὸν ἥλιον τιεριβεβλημένη, 
ξένον ϑαῦμα ἐν οὐρανοῖς γυνὴ τὸ φῶς ἐν ἀγχάλαις βα- 
στάσασα. ξένον ϑαῦμα ἐν οὐρανοῖς Χερουβιχὸς ϑρόνος. 
ἕτερος. ξένον ϑαῦμα ἐν οὐρανοῖς γυναιχὸς υἱὸς αὐτῆς 
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χαὶ τῶν αἰώνων πατὴρ ὑπάρχων. ξένον ϑαῦμα ἐν 
οὐρανοῖς πτταρϑένου ϑάλαμος υἱὸν ϑεοῦ ϑεὸν νυμφίον 
ἐχουσα Χριστόν. ξένον ϑαῦμα ἐν οἱρανοῖς τὸ βρέφος 
τῆς παρϑένου, δεσπότης τῶν ἀγγέλων πέφυχεν. ὠ πα- 
γαγία παρϑένε, μήτηρ τοῦ σωτῆρος, ἡ τὸν ἄναρχον 

γεννήσασα λόγον, τὸν τοῦ πατρὸς σύνϑρονον υἱὸν τὸν 
ὁμοούσιον τοῦ πατρὸς χαὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, τὸν 
προαιώνιον, σὺν πατρὶ χαὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι, τὸν τοὺς 
οὐρανοὺς καμαρώσαντα, τὸν τὴν γῆν ἑδράσαντα. χαῖρε 
παναγία παρϑένε ἡ τὸ πῦρ τῆς ϑεότητος ἀφλέχτως, 
ιὡὡς νοερὰ βάτος, χατέχουσα, ἡ νοερὰ χλίβανος, ἡ τὸ πῦρ 
χαὶ τὸν ἄρτον τῆς ζωῆς ϑεριιὸν τῷ χόσμῳ πρὸς βρῶ- 
σιν ἐνέγχασα. “τερὶ οὗ λέγει ὃ σωτὴρ τοῦ κόσμου Χρι- 
στὸς “λάβετε, φάγετε. τοῦτό μου ἔστὶ τὸ σῶμα τὸ 
ὑπὲρ ὑμῶν χλώμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. στλουσία 

ορρτῆς παρϑενιχῆς ἡ πανάρετος τράπεζα, ὦ ἀγαπητοὶ, 
παντοίων χαλῶν βρωμάτων πρὸς ἀπόλαυσιν τῇ οἴχου- 
μένῃ ἐδωρήσατο ἡ ὁσία παρϑένος χαὶ μήτηρ τοῦ Χρι- 
στοῦ, ἡ τὸν φωτεινὸν λύχνον τὸν ἐχλάμποντα ἐν οὐρα- 
νῷ γχαὶ ἐπὶ γῆς βαστάσασα Χριστόν: πρὸς ἣν ὃ προ- 
φήτης Ζαχαρίας “ἰδοὺ λυχνία χρυσῆ, καὶ τὸ λαμπάδιον 
ἐπάνω αὐτῆς." τοιγαροῦν χαὶ ὃ 4αβὶδ τὸ μελῳδικὸν 
στόμα τοῦτο βοᾷ “λύχνος τοῖς ποσί μου ὃ λόγος σου, 
χαὶ φῶς τοῖς τρίβοις μου." 

"; 

10 

0] 

ὯΝ λυ) γία τιαρϑενιχὺ ἢ τοὺ ἐσχοτισμένους «τρωτί- 25 ἦὲ 

σασα, ὦ λυχνία σπαρϑενιχὴ ἥ. τὸ σχότος ἀπελαύνουσα 

χαὶ τὸ φῶς γαταυγάζουσα. ὦ λυχνία παρϑενιχὴ ἢ τὸ 
“" κ γ} 3 ΄ 

Βπῦρ χαὶ τὸ ἔλαιον ἀχώριστον πρὸς φωτισμὸν ἐνέγχασα. 
5 ,ὕ Ά, ᾿ «" “- 27 ͵ ς 

(ὁ λυχγρία παρϑενίχη, τρίφωτον ἕν στῦρ ἄσβεστον, ὁμο- 

οὔσιον ἀφ ὑψηλοτάτου ϑρόνου λαβοῦσα χαὶ πρὸς φω- 30 

τισμὸν τῆς οἰκουμένης ἐκλάμψασα. ω λυχνία σαρϑε- 
γιχὴ, περὶ ἧς διὰ τοῦ προφήτου λέγει ὁ ϑεὸς “ἐχεῖ 
ἐξανατελῶ χόρας τῷ “]αβὶδ'΄ ἡτοίμασα λύχνον τῷ Χριστῷ 
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μου. ὃ βασιλιχὸς στέφανος τὸν μαργαριτοειδῆ στολύ- 
τιμον ἔχουσα λίϑον Χριστόν" ἡ βασιλικὴ πορφύρα τὸν 
οὐρανοῦ χαὶ γῆς ἐνδύσασα βασιλέα τὸ οἰχουμενιχὸν τοῦ 
σώματος πορφυροειδὲς ἔνδυμα" ἡ ἀχηλίδωτος τῶν Χρι- 

δστιανῶν τσιίστις᾽ ἢ ἀχατάλητιτος βίβλος, ἢ τὸν λόγον 

χαὶ τὸν υἱὸν τοῖ ττατρὸς τῷ χόύσμῳ τιαραναγνώσασα. 
ἢ μαχαρία ἐν γυναιξὶν, ἡ τὸν λόγον ἐχ σοῦ σαρχωϑέντα 
τεχοῦσα, λόγον τὸν τοῦ πατρὸς υἱὸν, λόγον τὸν στροαι- 

ὠνιον ϑεὸν, λόγον ἄναρχον χαὶ ἀΐδιον, λόγον τὸν σὺν 
᾿0πτατρὶ καὶ ἁγίῳ τινεύματι ττροσχυνούμεγνον, λόγον τὸν 

σύνϑρονον τοῦ πατρὸς, λόγον τὸν ἐπὶ τῶν Χερουβὶμ 
χαϑήμεγνον, λόγον, ὃν τὰ τετράμορφα ζῶα δοξολογοῦσι, 
λόγον τὸν τοὺς ἀγγέλους χτίσαντα, λόγον τὸν ἀρχὰς χαὶ 
ἐξουσίας εἶναι ποιήσαντα, λόγον τὸν οὐρανοὺς ἐχτεί- 

Ιδγαντα χαὶ τὴν γῆν ἑδράσαντα, λόγον τὸν ἀληϑινὸν ϑεὸν" 
Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν χύριον ἡμῶν, ὃν ἔτεχες, τιαναγία 
γπαρϑένε, καὶ μετὰ τόχον πάλιν παρϑένος, ἡ τὸν μαρ- 
γαρίτην τεχοῦσα, χαὶ τὸν βασιλικὸν στέφανον τιλέξασα. 
ὦ μαχαρία παρϑένε, ἣ τὴν οὐράνιον δόξαν βλαστήσασα, 

ἡ ἀπὸ πολλῶν ἀνϑέων τοῦ παραδείσου τὸν χόσμον 
εὐωδίᾳ πληρώσασα. χρίνον ἄσπιλον ὑτιάρχει ἡ σταρ- 
ϑένος, τὸ ἀμάραντον ῥόδον γεννήσασα Χριστὸν, ἡ ἂμ- 
σσδλος τῆς ἀληϑείας, ἢ πολυφόρος καὶ ἀτρύγητος τῇ 
γαρϑενίᾳ, ἢ μὴ σχαφεῖσα χαὶ βοτρυοφορήσασα, ἢ τὸν 291 

25 σιέπσειρον βότρυν βλαστήσασα Χριστόν. πῶς οὖν ἐβλά- 
στησας πιεῖσον ἡμᾶς, τταναγία τταρϑένε" πῶς μήτηρ ϑεοῦ 
ὥφϑης ἐπὶ γῆς, λόγον προαιώνιον δεξαμένη. ἢ κοιλιοφο- 
ροήσασα παρϑένος ἐγὼ ἄφϑαρτος, ναὸς ἀμόλυντος γέ- 
γογα τοῦ ἐνοιχήσαντος ἐν ἐμοὶ λόγου ϑεοῦ ἀπειρογάμου. 

80 “ὺν ᾿Εμμανουὴλ ἐν ἀφϑάρτῳ χοιλίᾳ φέρουσα, εἰς 
γαστέρα ἀμόλυντον, ἀφομοιουμένη ϑρόνῳ Χερουβιχῷ" 

εἰς ἣν ὃ λόγος τοῦ πατρὸς σὰρξ ἐγένετο, ὃ ἄναρχος χαὶΒ 

ἀόρατος" δρατὸς οἰχονομικῶς, ὃ ἐνανϑρωπήσας ϑεός" 
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στεῖραν οὐχ ἐγνωχυῖα ἀνδρὺς, τὸν τιροαιώνιον ϑεὸν 
Ἰησοῦν Χριστὸν ἔτεχον. τιαρϑένος γὰρ καὶ νῦν ὑπάρχω 
μετὰ τὸν τόχον, χαϑαρωτέρα τοῦ πρώην. ἀπόνως ἔτε- 
χοὸν οὐχ ὡς πᾶσα γυνή" ἀνόμοια γὰρ ἐμοῦ χἀχείνων 
τὰ μεταξὺ πράγματα. οὐχ ἔγνω φύσις ἀνϑρώττων τὸν ὃ 
τόχον μου, εἰ μὴ μόνος ὃ ἐν ἐμοὶ οἰχήσας ϑεός. ὦ 
σχεαρϑένε φριχτὸν τῆς ἐχχλησίας χειμήλιον, τὸ μέγα τύ- 
χὸν μυστήριον, ἱερέα χαλεῖ τὴν “αρϑένον ὁμοῦ τε χαὶ 

α ϑυσιαστήριον, ἥτις τραπεζοφοροῦσα τὸν οὐράνιον ἄρτον 
Χριστὸν ἔδωχεν ἡμῶν εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. ὦ γαστὴρ ιτῦ 
ἀμόλυντος οὐρανοῦ χύχλον ἔχουσα, χαὶ ϑεὸν ἀχώρητον, 
ἐν σοὶ δὲ χωρητὸν βαστάσασα. ὦ γαστὴρ οὐρανοῦ σιλα- 
τυτέρα, ϑεὸν τὸν ἐν σοὶ μὴ ̓ στενοχωρήσασα. ὠ γαστὴρ 
ἑπτάχυχλος οὐρανὸς χαὶ μειζοτέρως αὐτῶν τυγχάνουσα. 
ὠ γαστὴρ ἑπτὰ οὐρανῶν ὑψηλοτέρα χαὶ πλατυτέρα. ὠ 
γαστὴρ ὃ ὄγδοος οὐρανὸς ἑπτὰ στερδωμάτων ἀνωτέρα. 
ὠ γαστὴρ ἑστταφώτου χάριτος τὸ ἄσβεστον ἔχουσα φῶς. 

τέ εἴτιω, ἢ τέ λαλήσω περὶ τῆς σεμνῆς καὶ ἁγίας τταρ-- 
ϑένου; ὁ πόϑος ἕλχδι μὲ λέγειν περὶ τῆς ϑεοτόχου, 
χαὶ φόβος χατέχει με τοῦ σιωττᾶν» οὐχ ἀξίως ἔχων τοῦ 20 

λέγειν. ὁ νοῦς προχαλεῖται χαὶ ὃ φόβος ἀπωϑεῖται" 

ὃς μὲν ἕλκει με, ὃς δὲ ἀνϑέλχει με. ἐπειδὴ οὖν συνέ- 
χομαι τῶν ἀμφοτέρων, συμφέρει μοι λαλῆσαι περὶ τῆς 
μιἐγαλωνύμου χαὶ ὁσίας παρϑένου. λέγω γὰρ ταύτην 
οὐρανὸν χαὶ ϑρόνον ὅμοῦ τὲ χαὶ σταυρόν᾽ τὰς γὰρ 90 

295 ἁγίας ἀγχάλας ἐχτείνασα τὸν δεστιότην ἐβάστασεν. ὦ 

ϑρόνος Χερουβικχὸς, σταυροειδὴς, οὐράνιος, χερὶ ἧς διὰ 
τῶν γραφῶν ἐν οὐρανοῖς παραχύπτω, χαὶ βλέπω ταύ- 
τὴν ὑπὸ ἀγγέλων προσχυνουμένην. ὅϑεν πρῶτον ὃ Γα- 
βριὴλ τὴν παρϑένον ἀσπάζεται “χαῖρε χεχαριτωμένη, 30 

χύριος μετὰ σοῦ. χαῖρε χεχαριτωμένη, ὃ λαμπρὸς 

οὐρανός" χαῖρε χεχαριτωμένη, ἢ τὸν ἐξαστράπτοντα ἐξ 
οὐρανοῦ λαμπραῖς λαμτιάσιν ἀχτῖνα ἔχουσα ἥλιον τὸν 

ῷῳ 
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Χριστόν. Σεραφὶμ γέγονεν ἡ παρϑένος, ἡ πολυώνυμος Β 
χαὶ πολυόμματος τῆς ἀχαταλήπτου ϑέας. σχέπη τις 

νοερὰ, δὲ οἰχουμενικοῦ σώματος εὑρεϑεῖσα, τὰ Χερου- 
βὶμ ὑπερβαίνουσα. ἐχεῖνα μὲν γὰρ ἀποστρέφονται μὴ 

5 δυνάμενα ἀτενίσαι τιρὸς νοητὸν τεῦρ τῆς ϑεότητος, αὕτη 

δὲ τρανοῖς ὄμμασιν ἐνατενίζουσα τὸ ἀκατάλητιτον καὶ 
ἀχοίμητον ὄμμα Χριστοῦ ποϑοῦσα χαὶ φιλοῦσα ἡσπά- 

ζετο. στρατιαὶ ἀγγέλων ὑποπόδιον τῶν τιοδῶν τοῦ σω- 
τῆρος προσπίπτοντες οὔτε ἰδεῖν οὔτε τοροσ ψαῦσαι ἰσχύ- 

᾿τοουσιν, αὕτη δὲ χείλη χείλεσι συνάπτουσα τὸν ἀχατά- 
λητετον ἠσπάζετο. ὦ σταρϑένε ἀχαταλήτιτου μυστηρίου α 
φέρουσα ϑαῦμα, τριπόϑητον πίστιν τῇ οἰκουμένῃ χη- 
ούξασα. Ἶ 

“1γγέλων ἀνωτέρα γέγονεν ἡ παρϑένος, μειζοτέρα 

ι τῶν Χερουβὶμ χαὶ τῶν Σεραφὶμ, ἀρέσχουσα τῷ βασιλεῖ 
Χριστῷ, ὡς ἀξία δούλη καὶ μήτηρ τιμηϑεῖσα σταρὰ 
ϑεῷ. ἁγία μήτηρ ἀμόλυντε, ἡ τὸν σπιρὸ σοῦ γεννήσασα 
Χριστὸν τὸν εἰπόντα “πρὶν “΄βϑραὰμ γενέσϑαι ἐγώ εἰμι 
ἡ τὸ σπήλαιον δοξάσασα χαὶ τὴν φάτνην μεγαλύνασα. 

ο0 παρϑένος γὰρ χαὶ σπήλαιον χαὶ φάτνη οὐρανοῦ χύχλον 
ἔχοντες ϑεὸν ἀχώρητον ἔφερον, οἱ τρεῖς τῇ τριάδι σα- 
φῶς λειτουργήσαντες, ὅτε ἢ παρϑένος ἀπόνως τὸν οὐ-Ὁ 

ραγοῦ χαὶ γῆς δεσπότην ἕν τῷ σπηλαίῳ χυήσασα ἐν 
τῇ φάτνῃ ἔϑετο, τότε χαὶ τάξεις ἀγγέλων τὴν πταρϑένον 

ου ἐχύχλωσαν βοῶντες καὶ λέγοντες “δόξα ἐν ὑψίστοις 
ϑεῷ, χαὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνϑρώποις εὐδοχία.᾽ ὅϑεν 
χαὶ ποιμένες ἀγραυλοῦντες τὴν τοιαύτην δοξολογίαν 
τῶν ἀγγέλων ἤκουσάν τὲ τιερὶ τοῦ σωτῆρος χαὶ τῷ ὁρό- 
μῳ βαδίσαντες, τὸ φῶς προσεχύνησαν, ξένον ϑαῦμα 

80 ϑεασάμενοι, τὴν δούλην τοῦ δεστιότου χαὶ τὴν ἐπιίγειον 
σαρϑένον, οὐράνιον νύμφην. αὕτη γὰρ χαὶ νύμφη χαὶ 
παστὰς καὶ ϑεοῦ μήτηρ ὥφϑη ἐν τῷ σττηλαίῳ, ὅτε τὸ 09 
βρέφος ἔτεχε Χριστὸν, κατὰ τὴν προφητιχὴν Ἡσαΐου 
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φωνὴν ὅτι “παιδίον ἐχεννήϑη ἡμῖν υἱὸς χαὶ ἐδόϑη 
ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τοῦ ὠμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ “μεγάλης βουλῆς ἄγγελος, ϑεὸς ἰσχυρὸς, 

ἐξουσιαστῆς, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶ- 
γος." εἶτά φησι μετὰ ταῦτα, μάγοι ἀττὸ ἀνατολῶν ὑττὸ 5 
ἀστέρος φωτεινοῦ χαταλαμτόμενοι χαὶ δδηγούμενοι, τὸ 
μῆχος τῆς ἐξ ἀνατολῆς δδοῦ βαδίσαντες, ὕἥχασιν εἰς 
σιροσχύνησιν τοῦ τεχϑέντος ἐν Βηϑλεέμ᾽ ὅϑεν καὶ τὴν 

Β πόλιν Ἱερουσαλὴμ χαταλαβόντες, χρύπιτεται ἀπ᾿ αὐτῶν 
ὁ ἀστήρ᾽ οἱ δὲ ϑορυβηϑέντες τὸν ὁδηγὸν ἀπολέσαντες, 10 
ἀνάγχης τῇ βίᾳ τοὺς ἐν τῇ πόλει ἐρωτῶντες ἐπυνϑά- 
γοντὸ παρ αὐτῶν, τιοῦ ὃ Χριστὸς γεννᾶται; ξένον δὲ 

ϑαῦμα πᾶσιν ἐνομίζετο. περὶ οὗ Ἡρώδης ἀχούσας ἔτα- 
ράττετο λίαν, χαὶ χαλέσας τοὺς ἱερεῖς ἐπυνϑάνετο 7εαρ᾽ 
αὐτῶν, ποῦ ὃ Χριστὸς γεννᾶται; οἱ δὲ εἶπτον χαὶ οὐχ 
ἠρνήσαντο᾽ ὡμολόγησαν χαὶ οὐκ ἐψεύσαντο. τὰς ἀκχετῖ- 
γας τοῦ ἡλίου χρύπτειν οὐκ ἠδύναντο, τὴν περὶ τοῦ 

σωτῆρος φωνὴν διὰ τοῦ προφήτου σαφηνιζομένην ἐμαρ- 
Οτύρησαν λέγοντες, ἐν Βηϑλεὲμ γεννᾶται ὃ Χριστός. 
οὕτω γὰρ βοᾷ διὰ τοῦ πιροφήτου “καὶ σὺ Βηϑλεὲμ οὐ- 20 
δαμῶς εἰ ἐλαχίστη ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα" ἐχ σοῦ γὰρ 
ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ Ἰσραήλ. ὦ 
τοῦ ἀπειϑοῦντος Ἰσραήλ. ὡμολόγησε τὸ πρᾶγμα τοῦ 
γόμου χαὶ τὸν νομοϑέτην ἠρνήσατο" αὐτοὶ ἐμαρτύρη- 
σαν τοῦ ὃ Χριστὸς γεννᾶται, χαὶ αὐτοὶ πάλιν ἠρνή- 25 
σαντο τὸν γωνηϑέντα Χριστόν. 

Τίυ οὖν οἱ μάγοι; ὧν τὸ οἰχεῖον τοῦ νοὸς ἤλλοι- 
ώϑη, ὧν ἢ χαρδία ἐταράττετο λέαν, χαὶ ἐσβένγυτο ἐν 

ἢ λύπῃ, ὧν οἱ στεναγμοὶ ὡς κυμάτων βία τὴν ναῦν ἐπόν- 
τιζον, ὧν οἱ ὑφϑαλμοὶ μαργαριτοειδέσι δάχρυσι τὴν 80 
γὴν κατέρραινον, ὧν ἀφόρητος ἡ ϑλέψις, τῶν ἀττὸ τῶν 
ἀνατολῶν ζητοῦντες ὁδηγὸν, ὃν οὐχ εἶχον, ἔχοντες ἐζή- 
τουν" ποῦ ὃ ἀστὴρ ὃ τῶν μάγων ὁδηγός; χαϑ' οἷον 

--- ὅ 
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΄ “Ὰ 29. 2 2 “ ς 2 Χ ᾷ Ν 

δὲ τρόττον κρύπτεται ἀτὸ αὐτῶν ὁ ἀστὴρ, σχοτξι τὴν 
2 ,ὔ κ ΄ὔ ᾿ ( “ " Χ ,ὔ [4] 

ἀλήϑειαν, χαὶ βλέπε τὸ ϑαῦμα χαὶ τὴν μήνυσιν. ἕνξχδν 
΄ ΄ 3, Ρ] Ὁ ζαν9 ᾿ 7 

τούτου χρύπτεται ἀπ αὐτῶν ὁ ἀστὴρ, ἵνα τούτων ἐρω- 
, ᾿ “ Ψ , , ν. Ἑ 

τώντων παρὰ τῶν ἀπίστων ἱερέων φανερὸν γένηται 
“ 2 -“" “ο᾿ ΄ ἰγ Ν Α 

πᾶσι τὸ οὐρανοῦ χαὶ γῆς μυστήριον. Οϑὲν μετὰ τὸ 
-“ “Ἦ , ΄ ς Ξ᾿ Χ 

γνῶναι σπιάντας φανεροῦται πάλιν μάγοις ὁ ἀστὴρ, ἕως 
ξ δ . » ᾿ ΄ ΠΝ ἤν -» λ , Ἢ 

οὐ ἑλϑὼν ἑἕστη ἕπτανω τοῦ βρέφους ἕν τῷ σπηλαίῳ, ἢ 300 
“ “ 2 "“ ς ᾿ “Τ κω ς Ἂ 

μᾶλλον ἐν τῷ οὐρανῷ. ὅπου γὰρ Χριστὸς, ἐχεῖ ὁ ου- 
, ν ΄ 9 Χ ἕ -»ἭὝ 

ρανός᾽ τὸ γὰρ σπήλαιον οὐρανὸς ἀφϑη ἐπὶ γῆς. οἱ 
5 ΄ 7 ΄, “ η Ν - ᾽ὔ 

ιτ0 δὲ ἰδόντες τὸν ἀστέρα, μᾶλλον δὲ τὸν σωτῆρα, ἐχάρη- 
σαν χαρὰν μεγάλην, οἱ χαὶ χύψιαντες τεροσεχύγησαν, χαὶ 
ἐχβαλόντες τὰ δῶρα, χρυσὸν, καὶ λίβανον, χαὶ σμύρναν. 

κ Η ς ῥε ΥΠῚ ᾿ ϑ. ς [ ΕΥ Ἄ λ μι χρυσὸν μὲν ὡς βασιλεῖ, λίθανον δὲ ὡς ϑεῷ, χαὶ σμύρ- 
2 ΄ " ᾿ ν ᾿ 

γαν ὡς ἀϑανάτῳ, μᾶλλον δὲ ἵνα χαὶ τὸν ἐνταφιασμὸν 
ι5 μηγύσωσι τοῦ πάντων χτίστου χαὶ δημιουργοῦ Χριστοῦ, 

᾿ , ς 9 ΄ , ,ὕ ξ ᾿ ᾿ 

ὃν ἔτεχεν ἢ οὐράνιος νύμφη Π]αρία, ὁ οὐρανὸς χαὶ ναὸς Β 
, - ΄ ᾿ Ἃ ἢ “ 

καὶ ϑρόνος τῆς ϑεότητος, τὸ ἀνεχλάλητον τοῦ σταρα- 
, , ν 1.0} , 

δείσου χειμήλιον. ἀγγελοι τὴν Πὔαν ἐμέμφοντο, νυνὶ 
Ν ᾿ ᾿ , ΄ Ε ἢ 2 ἕ ᾿ -“ -“ 

δὲ τὴν Π]αρίαν δοξάζουσιν, ἡ τὸ ἀσϑενὲς τῶν γυναιχῶν 
.«- 7 ς Χ - Ὑ27 2 ’ 

ορχυρίως δοξάσασα, ἢ τὴν τιξσοῦσαν Πῦαν ἀναστήσασα, 
Α Ἀ , “ , ΒΞ] ᾿ » ἢ 

χαὶ τὸν ἐχβληϑέντα τοῦ παραδείσου .«δὰι εἰς οὐρανοὺς 
) , ς . 7 ΄ΦὉ δ) , 
ἀποστείλασα, ἢ τὸν χλεισϑέντα παράδεισον ἀνοίξασα, 

᾿ ν ἵ “ ΄ ᾿" 4) ΠῚ ΄, ᾿ 

χαὶ διὰ λῃστοῦ στάλιν τὸν “δὰμ χαταφυτεύσασα. διὰ 
““-- ον ἣ ΄ "Ὁ --ῳ , 

σοῦ γὰρ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ τὴν ἔχϑραν χατέ-Ε 
ἐπ ΕΥ̓ΩΣ , ν -«- ς 2 , , “ 

2 λυσεν, ὦ αγία παρϑένε. διὰ σοῦ ἢ οὐράνιος εἰρήνη τῷ 
, ΄ Ἁ - Χ “Ὁ 

χόσμιῳ ἐδωρήϑη, διὰ σοῦ τὰ πέρατα τῆς οἰχουμένης 
, Ν Ἁ “ῳ ΤΑ Ἵ 7 

ἐφωτίσϑη, διὰ σοῦ ἀνϑρωποι ἄγγελοι γεγόνασι, διὰ 
“Ὁ ᾿ ,᾿ - ᾿ , - ΄, 

σοῦ φίλοι χαὶ δοῦλοι χαὶ τέχνα ϑεοῦ ἄνθρωττοι ἐχλή- 
εν “ ΄ 3 ᾽ὴ ᾿ ΄ 

ϑησαν, χαὶ διὰ σοῦ σύνδουλοι ἀγγέλων χαὶ συνόμιλοι 
ἊΝ ͵ ᾿ Ἀ “- -- 2 ,ὕ 

80 ἀνϑρωποι ἠξιώϑησαν γενέσϑαι, διὰ σοῦ γνῶσις οὐρά- 
, 3 ν “Ὁ 3 ᾿ Ἄ , 

γιος καὶ δοξολογία ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανοὺς ἀνατιέμτεεται" 
Χ - , ἢ 2 2 - ᾿ ᾿ ἰφς 

διὰ σοῦ παρρησίαν ἄνϑρωποι ἐν οὐρανῷ τιρὸς τὸν ὕψυι- 
Ἁ “Ὁ 3 ’ ᾿ “ῳ 

στον ἕχουσι, διὰ σοῦ σταυρὸς ἔλαμψε κατὰ πάσης τῆς 
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Ποἰχουμένης, ἐν ᾧ τὸ βρέφος σου ἐχρέματο Χριστὸς ὃ 
ϑεὸς ἡμῶν" διὰ σοῦ ϑάνατος πατεῖται χαὶ “4τδης σχυ- 
λεύεται, διὰ σοῦ τὰ εἴδωλα πεπτώκασι, χαὶ γνῶσις 

οὐράνιος ἐγήγερται, διὰ σοῦ τὸν μονογενῆ υἱὸν τοῦ 
ϑεοῦ ἐγνώχαμεν, ὃν ἔτεχες, παναγία παρϑένε, τὸν χύ- 
ριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, ᾧ πάντες ἄγγελοι χαὶ ἄν- 
ϑρώστοι πιροσχυνοῦντες λέγομεν, ἄναῤχον τὸν πατέρα, 

ἄναρχον τὸν υἱὸν, ἄναρχον τὸ ἅγιον πνεῦμα, τριάδα 
ἀχώριστον χαὶ ὁμοούσιον δοξάζοντες εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. ἀμήν. ι0 

φι 

ΥἹΙ. 

2 ,ὔ “-" - Ὕ ς ᾿ Ν  ἄ “Ὁ 

3801 Ἔχ λόγου ποιοῦ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν 
9 7 Ἁ 7] Ν .. ῇπιφαγίου ἐπισχόπου περὶ Βαΐωγ. 

Β Ὁ ὑπ᾽ ἀγγέλων ἀσιγήτως ἀνυμνούμενος χαὶ δοξο- 
λογούμενος, χάτω ὡς ἄνθρωπος γονυπετεῖ τῷ πατρὶ 

χαὶ εὔχεται" χαὶ ἄνω αὐτὸς ὑττὸ πάσης ὑρατῆς χαὶ (5 
ἀοράτου χτίσεως εὐχὰς χαὶ γονυχλισίας προσδέχεται. 
χάτω τιξινᾷ ὡς ἄνθρωτιος, ἄνωϑεν δὲ ὃ αὐτὸς ἐλϑὼν 
ἄρτος οὐράνιος διιψᾷ οἰχονομιχῶς. ἀλλ αὐτός ἐστιν ἡ 
πηγὴ τῆς ζωῆς ϑεοπιρετιῶς" χάτω κοτιιᾷ χατὰ τὴν τιρόσ- 
ληψψιν, ἀλλ᾽ αὐτός ἐστιν ἡ τῶν χοπιώντων χαὶ πιεφορ- 30 

τισμένων ἀνάπαυσις. αὐτὸς οὗτός ἔστιν ὃ σήμερον ἐτεὶ 
τὸν ϑάνατον ἑχουσίως ἐρχόμενος, ἵνα τοῦ ἰδίου ϑανά- 

του χαταργήσει τὸν τὸ χράτος ἔχοντα τοῦ ϑαγνάτου χαὶ 
ἀϑανασίαν χαριζόμενος τοῖς ὑτί αὐτοῦ ϑνήξασι, δι᾿ 
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ἀϑανασίας ἐληιίδα δελεασϑεῖσιν. διὰ τοῦτο παρεγένετο, 
οὐ σχῆπτρα χαὶ σάλπιγγας ἐπαγόμενος, ἀλλὰ πτωχείαν 

ἐσχάτην ἐνδειχνύμενος" οὐ ξίφη χαὶ ὅπλα χαὶ δόρατα, 
ἀλλὰ ταπείνωσιν ἄχραν φερόμενος" οὐχ ὁπιλοφόρους, οὐχ 

δασπίδας χρυσοχολλήτους χαὶ ϑυρεοὺς, χαὶ χράνος καὶ 
ϑώραχα, ἀλλὰ πραύτητα ἄχραν χαὶ ἀχαχίαν ἄμετρον, ἵν 
χαὶ μετριότητα τὴν ὑπὲρ μέτρον ὃ κύριος Χριστὸς, ὃ 
ϑεὸς ἐν Σιών. χαὶ ἐσείσϑη, φησὶ, πᾶσα νὴ πόλις λέγουσα, 

τίς ἐστιν οὗτος; οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον, οὗτός ἐστι Χριστὸς 

0 υἱὸς “αβίδ. χαὶ εἰσελϑὼν εἰς τὸ ἱερὸν ὃ ὄντως ναὸς 
καὶ ϑεὸς ὃ ἱερώτερος καὶ τοῦ ἱεροῦ, ἐξήνεγχε καὶ τοὺς 
μιαροὶς ἱερεῖς τοὺς τταρανόμους χαὶ χαχοτρόπους. οἱ δὲ 
παῖδες ἱεροτιρεττῶς ἢ ϑεοτιρετῶς ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ ϑεοῦ 
ἑστῶτες ὡσαννὰ τῷ ϑεῷ τοῦ ἱεροῦ Χριστῷ τῷ Ἰησοῦ 

ι ἀνέχραζον. ὡσανγὰ τῷ υἱῷ ““αβὶδ, δωρουμένῳ εἰρήνην 802 
ἐν οὐρανῷ χαὶ δόξαν ἐν ὑψίστοις. μαχάριαι τῶν ἐχχλη- 
σιῶν αἱ προσδοχίαι, μαχάριαι τῶν Χριστιανῶν αἱ ἐλ- 
πίδες, τῷ εἰρηνάρχῳ πιστεύοντες, ἢ τὴν εἰρήνην ττλου- 
τήσαντες ἄνϑρωτιοι ἀγγέλων συμττολῖται γεγόνασι" τὰ 

ο0ῃ ἄνω χαὶ χάτω ἀναμὶξ Χριστὸς τιεποίηχε᾽ τοῖς ἀσωμά- 

τοις τοὺς χοϊχοὺς ἥνωσε᾽ χαίρετε ἐν Χριστῷ" πάλιν 
ἐρῶ χαίρετε. χαῖρε σφόδρα ϑύγατερ Σιὼν ἡ νέα Ἱερου- 
σαλὴμ ἡ τοῦ ϑεοῦ ἐχχλησία᾽ σχόπησον τὰ τῆς ἑορτῆς 
σου μυστιχώτερα. δράμε τῶν ὁρωμένων ὑιϑηλότερον, 

οδ ἵνα γνῷς ἀναγωγιχῶς χαὶ τὰ αἰσϑητῶς τελούμενα. τίνος Β 
χάριν ὃ πάντῃ πεζοπόρος Ἰησοῦς νῦν χαὶ μόνον ἐπὶ 
ζώου ἐχάϑισεν, αὐτὸς ὑψούμενος, καὶ τὴν ἐν σταυρῷ 
ὕψωσιν ἑαυτῷ αἰνιττόμενος; τίς ἡ χατέναντε χώμη" 

πάντως ἡ ἀντίϑετος χαὶ ἐναντία τῷ κόσμῳ γνώμη, ἣν 
40 ἐχτήσατο ὃ χατέναντι τοῦ παραδείσου ἐξοικισϑεὶς ἄν- 

ϑρωτσίος, πρὸς ὃν ἀπέστειλεν ὃ Χριστὸς δύο τῶν μα- 
ϑητῶν, οἷον διαϑήκην αὐτοῦ παλαιὰν χαὶ νέαν, τὰς 

δύο διαϑήχας. τίς ἡ ὄνος; ἡ παλαιὰ πάντως καὶ μοι- 
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χαλὶς συναγωγὴ, ἡ εἰς τὰ βάρη τὸν βίον βεβαρημένη, 
αἐφ' ῇ Χριστὸς μέχρι που κεχάϑιχε. τίς ὃ πῶλος; ἐγὼ 
ὃ νέος χαὶ ἀγύμναστος τῶν ἐϑνῶν λαὸς, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς 

ἀνθρώπων ἐχάϑισεν᾽ οὐ νόμος, οὐ φόβος, οὐχ ἄγγελος, 
οὐ προφήτης, οὐ ωυσῆς, οὐ γραφὴ, ἀλλ αὐτὸς ὃ 
ϑεὸς λόγος ὃ ἡμῖν τοῖς ἀλόγοις συμφατνιάσας ἐν Βηϑ- 

λεὲμ, ὅπως τῆς ἡμετέρας ἀλογίας ἐλευϑερώσῃ, ϑεολό- 
γους ὕστερον χαταστήσας. τίς δὲ ἡ λύσις τοῦ πώλου; 

πάντως ἡ ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρείας ἐλευϑερία, χαὶ ἢ 
τῶν εἰδωλικῶν αἱμάτων χατάλυσις, ἣν ἐσήμανε χαὶ ἡ 10 
τῆς αἱμορροούσης γυναιχὸς ψαῦσις. τίνες οἱ ἐπὶ τῇ 

Ὠλύσει τοῦ πώλου γογγύσαντες, λέγοντες, τί λύετε τὸν 

πῶλον δεδεμένον; οἱ Ἰουδαῖοι χαὶ οἱ δαίμονες. τίς ἢ 

τῶν ἱμιατίων τῶν παίδων ὑπόστρωσις; τί τοῦ παλαιοῦ 
ἀνθρώπου ἔχδυσις; ἡ τῆς συναγωγῆς ἄσχημος γύμνωσις ἰῦ 
ὁμοῦ χαὶ ἐρήμωσις. τίνα τὰ ϑεολογοῦντα γήπια; σύμ- 
βολα πάντως τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς ἐχχλησίας Χριστοῦ 

808 ἔγγονα. τένες αἱ τούτων μητέρες; αἱ τοῦ βαπτίσματος 
χολυμβῆϑραι αἱ τοὺς πιστοὺς ἀναγεννῶσαι. τίνες αἱ 
τῶν μητέρων μαζοί; αἱ δύο διαϑῆχαι αἱ ἡμῶν διδά- 20 
σχαλοι ἀμφότεραι, ποτίζουσαι ἡμᾶς τὸ γάλα τὸ πνευ- 
ματιχὸν χαὶ οὐράγιον. τίς ἡ ἐκ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν 
Χριστοῦ χατάβασις, ἀλλ᾿ ἢ πάντως ἢ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
ϑεοῦ λόγου τιρὸς ἡμᾶς συγχατάβασις; τίνες, τῶν ἐλαιῶν 
οἱ χλάδοι; αἱ τῶν ἐλεημόνων. ψυχαί. τίς ἢ ὁδὸς, ἐν ἦ 25 
χαλῶς ὑποστρωννύουσι τὰς τῶν ἀρετῶν πράξεις, ἀπίεχ-- 

Β δυόμενοι τὸν παλαιὸν ἄνϑρωπον; τί τῶν φοινίχων τὰ 
βαΐα; αἱ χαϑαραὶ τῶν δικαίων χαρδίαι, αἱ ὡς φοίνιχες 
ἀνϑοῦσαι, χαὶ ὡς αἱ χέδροι τοῦ “Πιβάνου πληϑυνόμενγαι, 
αἱ πεφυτευμέναι ἐν τῷ οἴχῳ κυρίου, χαὶ ἐξανϑοῦσαι, αἱ 30 

ἄνω ὀρϑῶς πρὸς τὸν ἀληϑῆ φοίνιχα βλέπουσαι, πάντως 
δηλοῖσαι καὶ τὴν νίχην τοῦ τυράννου χαὶ τοῦ ““1΄τδου, αὐτοὶ 
ἐλευϑερωϑέντες τῆς ἐχείνων τυραννίδος τῇ τοῦ Χριστοῦ 
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γιχητοῦ δυνάμει. τίνες οἱ ττιροάγοντες; προφῆται οἱ 
δέιαιοι. τίνες οἱ ἀχολουϑοῦντες" ἀπόστολοι, χαὶ ἡμεῖς 
οἱ ἐξ ἐϑνῶν μετὰ τούτων πιστεύσαντες. ἡ δὲ πόλις ἢ 
ἄνω Ἱερουσαλήμ τὸ δὲ ἱερὸν ἡ βασιλεία τῶν οὐρα-α 

δγῶν, ἐξ ἧς Χριστὸς Ἰουδαίους ὡς ἀναξίους ἐξήγαγεν. 
οὕτω τὰ τῆς ἑορτῆς σου νόησον᾽ οὕτω τὸ τοῦ δεσπό- 

του μυστήριον φύλαξον. πάντως δὲ καὶ τὰ τῆς ἑορτῆς 
σου ἘΞ ̓  συνδράμωμεν μετὰ ἀγγέλων χορξύοντες, μετὰ 
τοῦ ὄχλου χροτούντων, μετὰ τοῦ τπεώλου σχιρτῶντες, μετὰ 

ι0 μητέρων ϑαυμάζοντες, μετ᾽ ἀποστόλων χηρύττοντες, χαὶ 
Χριστῷ ὑπαντῶντες τὴν Ἱερουσαλὴμ ἐπιβαίνοντι, αἰ- 
νοῦντες, δὐλογοῦντες, ὡσαννὰ “λέγοντες, εὐλογημένος ὃ 

ἐλϑὼν, χαὶ σπιάλιν ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι χυρίου χρῖναι 
τὸν χόσμον αὐτοῦ. αὐτῷ ἡ δόξα τῷ πατρὶ χαὶ τῷν 

1 πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν. 

νΠ. 

ἘΠΙΦΑΝΙΟῪ ἘΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΟΛΕΩΣ (.ᾳ 
Κωνσταντίας τῆς Κύπρου. 

Περὶ πίστεως. Β 

Πίστις ἐστί. πίστις δὲ ἡ εἰς ϑεὸν πρᾶγμα ἀψη- 
20 ζάφητον, ἀκατάληπτον, ἀϑεώρητον, απτολυπραγμόνητον, 

ἀκαστορητὴς σιωτιῇ τιμώμενον χαὶ νῷ Ζεροσχυνούμε- 
γον, ἕόρα "ψυχῆς, ϑεμέλιον ζωῆς, ῥίζα ζῶσα, κλάδος 
ἁμάραντος, χαρτὸς ἀϑανασίας, ἐλτειζομένων πιραγμά- 
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ς ,ὕ γ) 5 2 , ᾽, “- 

των ὑπόστασις, ἔλεγχος οὐ βλεπομένων, πάντων τῶν 
ἈΞ ὙΝ , 

ἁγίων δικαίωσις. 

Περὶ τῆς ἁγίας τριάδος. 

᾿ Τριὰς ἁπλῆ, ἀσύνϑετος, ἀσυνείχαστος, ἀνέχφρα- 

στος, ἀδιήγητος, ἀδιόριστος. πατὴρ, υἱὸς, ἅγιον πινεῦ- ὃ 

μα ὁμοούσιος κατὰ πάντα, χατὰ συμφωνίαν, χατὰ 

δύναμιν, χατ᾽ ἐνέργειαν, χατὰ ϑεότητα, χατὰ μέγεϑος, 

ἐν ὑποστάσει χαὶ ὀνόμασι μόνον διῃρημένη, ἐν δυνάμει 

χαὶ πράγμασιν ἡνωμένη. τριὰς τιρὸ αἰώνων ὑπάρχουσα, 

ἄναρχος, ἄχρονγος, ἀγήρατος, ἀϑάνατος, ἀτελεύτητος, 10 

οὐχ αὔξουσα, οὐ λήγουσα, ἀεὶ κατὰ τὸ αὐτὸ ὡσαύτως 

Ὀ τυγχάνουσα, οὗ νῦν εὑρεϑεῖσα, ἀεὶ δὲ προσχυνουμένη, 

ὑγχὸ ἀποστόλων χκηρυττομένη, ὑπὸ ἐχχλησίας πιστῆς 

μεγαλυνομένη, παντοδύναμος, τταντετείσχοστος, δημιουρ- 

γὸς, φιλάνϑρωπος, ἀγαϑὴ, ἀπροσδεὴς, τελεία. 15 

Ὥ οι Χ ς 4) 9 ᾿ ων δ 2 φῶςς ς . ΤΑ 

Ὅτι χαὶ ὃ ἀριϑμὸς τῆς τριαδος αὐτῆς ὁ παρὰ ταῖς 

ϑείαις γραφαῖς ἐμφῳφερόμενος μυστηριώδης ἐστὶ καὶ 

ϑαῦμα. 

, ᾿ Ζ “Ὶ Ν “ [δὲ [4] ,ὔ 

205 Τρίτον τὰ Χερουβὶμ τὸ ἅγιος ἀγιος ἅγιος κυριος 
ψ᾿ "ἢ , Χ ’ - ᾿ ς -»“ἷὟ7ὦ 

ἀνυμνεῖ. τρία τὰ μεγάλα στοιχεῖα, ουρανὸς χαὶ ἢ γῆ 20 
κ ,ὔ , Χ ς « “- “-Ὸ , 

χαὶ ϑάλασσα. τρία τὰ ἐν ἡμῖν, νους, πνξυμα, λόγος. 
“- , 2 δ κτλ 9 , πᾷ , 

τρεῖς πατέρες, δὰμ, Σηϑ, Ἐνώχ. τρεῖς πατριάρχαι, 
3 Ν 3 Ἢ ἽἼ Ν 9 “ιν )} λ . ᾿ . 

᾿Αβοαὰμ, Ἰσαὰκ, Ἰακωβ. «τρεῖς. ἄγγελοι. παρα σχηνην 
᾿Α͂ , - ς , 3 9 ἤλα -}2 4 } , ἢ 

βραάμ. τρεῖς ἡμέραι τῆς ϑυσίας τοῦ «Αβρααμ. τρία 
ἴς ς , ων - 2 , , 

μέτρα σεμιδάλεως ἢ Σαρρα λαβοῦσα τοῖς ἀγγέλοις 7ταρέ- 25 
Ἀ" , 9 Ν , " “ῳ “-ο 

ϑηχε. τρεῖς ῥάβδους Ιαχωβ χιξλεχίσας ταῖς ληνοῖς τῶν 

σεοτιστηρίων ἐνέϑηχε. τρεῖς δεχάδες ἐνιαυτῶν, χαὶ τότε 

Β βασιλεὺς Ἰωσὴφ, τρεῖς μῆνας παρὰ τοῖς γονεῦσιν χρυ- 
, ᾽ “ -ὩὭ Ἂ , -“" ὔ 

πτόμενος ]ωυσῆς. τρὶς τρεῖς ἐννέα τῶν «Ἱἰγυπτίων 
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αἱ μάστιγες. τρεῖς μῆνας ἐξ «4ἰγύπτου, καὶ τότε νόμος 
ἐγράφη, καὶ πλάχες ἐξήλεων. τρία τἀγαϑὰ τῆς ἐρήμου, 
ὕδωρ, ὀρτυγομήτρα, τὸ μάννα. τρεῖς, φησὶ, χαιροὺς 
Πωυσὴς ὥφϑη ἐνώπιον χυρίου" τρεῖς ἱερεῖς, ἸΠωυσῆς, 

δ «Ἰαρῶν, Σαμουήλ. τρεῖς στρατηγοὶ ϑαυμαστοὶ, Ἰησοῦς 
ὁ Ναυῆ, ἘΧΟΛΣΙΝ Ἱεφονὴ χαὶ Φινεές. τρεῖς οἱ χατὰ 
᾿“μαλὴχ ἐπὶ τῆς πτέτρας ἱστάμενοι, Πωυσῆς, Ἰησοῦς, 

"Ὧρ. τρεῖς χριταὶ δυνατοὶ, Γεδεὼν, Ἰεφρϑάε, Σαμψών. 
τρεῖς πρεσβῦται τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, Ἰωυσῆς, Ἰὼβ, 4α-ἃ 

10 γεήλ. τρεῖς ἑβδομάδες ἡ νηστεία τοῦ “]ανιήλ. τρεῖς οἱ 
παῖδες οἱ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ μὴ τιροσχυνήσαντες, Σιδρὰχ, 
ΠΠισὰχ, «βδεναγώ. διὰ τριῶν σείεται ἢ γῆ, ὡς ἔλεγε 
Σολομῶν. ἐὰν οἰκέτης, φησὶ, βασιλεύσῃ, χαὶ ἄφρων 
χλησϑῆ σιτίων, χαὶ μισητὴ γυνὴ, “ξὰν τύχῃ ἀνδρὸς ἀγα- 

ιῦ ϑοῦ. τρία ἐστὶν ἃ οὐχ ἐμπίπλαται, “Ατδης, ἔρως γυναι- 
χὸς, γῇ ψαφαρά. τρία ἐστὶν ἀχατάλητττα, ἴχνη ἀετοῦ 
πετομένου, δδὸς ὄφεως ἐπὶ πέτρας, τρίβος ττοντοττο- 
ρούσης γηός. τρία ἐστὶν ἅπερ εὐόδως πορεύονται, 
σχύμνος λέοντος ἰσχυρότερος χτηνῶν, ἀλέχτωρ ἐμτιερι- 

ορ7τατῶν ἐν ϑηλείαις ἔμψυχος, τράγος ἡγούμενος αἰτπτο- Ὁ 
λίου. τρεῖς σοφαὶ γυναῖχες, ὴ Θεχουῆτις, ἢ “ουναμῖτις, 

ἢ «βιγαία. ἡ μὲν γὰρ τὸν ἄνδρα τὸν Ναβαλ, ἡ δὲ 
᾿Αβεσαλὼν διὰ τέχνης, ἡ δὲ τὸν υἱὸν τῷ προφήτῃ 
προσδραμοῦσα χαὶ μὴ ἀπογνοῦσα διέσωσεν. τρεῖς γυ- 

οδ ναῖχες προφήτιδες τυμπανίστριαι, ]αριὰμ, «“Ιερβόρα, 
Ἰουδίϑ. τρεῖς ἅγιαι γυναῖχες, Σάρρα, Ῥεβέχχα, “Τεία. 
τρεῖς οἱ μνημονευόμιενοι βασιλεῖς, “]αυὶδ, ᾿Εζεχίας, Ἰω- 

σίας. τρεῖς τάξεις τῶν ὄντων, ἐπουρανίων, ἐπστιγείων, 

χαταχϑογίων. τρεῖς ἀρεταὶ, πιίστις, ἐλπεὶς, ἀγάττη. τρία 
80 δῶρα παρὰ ϑεοῦ, βασιλεία, ἱερωσύνη, τοροφητεία. τρεῖς 

χρόνοι, ἐνεστώτων, παρεληλυϑότων, μελλόντων. τρέαϑυβ 
τῶν διχαίων τὰ χτήματα, παράδεισος, ᾿ΑἽβραὰμ χόλπος, 
οὐρανῶν βασιλεία. τρεῖς τῶν ἁμαρτωλῶν αἱ τιμωρίαι, 
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σχότος, σχώληξ, γέεννα. τρεῖς ἀνανεώσεις τοῦ χόσμου, 
ἡ ἐπὶ τοῦ Νῶε, ἡ ἐπὶ τοῦ κυρίου, ἡ ἐπὶ τῆς συντε- 
λείας. τρίτον Ἠλίας τὰ μέλη τοῦ βοὸς χαὶ τὰ ξύλα 
χαταρράνας τὸ ἐξ οὐρανῶν κατὰ στύγας πῦρ. τρίτον 
τῆς ἡμέρας ηὔχετο 4)ᾳανιήλ. τρεῖς μῆνας εἰς τὸν οἶχον δ 
Ζαχαρίου πετοίηχεν ἢ παρϑένος. τρία τὰ προσενε- 

Βχϑέντα δῶρα τῷ χυρίῳ τταρὰ τῶν μάγων, χρυσὸς, λίβα- 
γος, σμύρνα. τρία βαπτίσματα, τὸ νομιχὸν, τὸ Ἰωὰν- 
γου, τὸ τοῦ χυρίου. τρεῖς αἱ τοῦ βαπτίσματος ἐπιχλή- 
σεις, εἰς πτατέρα χαὶ υἱὸν χαὶ ἅγιον πνεῦμα. τρεῖς αἷ τὸ 
χαταδύσεις χαὶ τρεῖς αἱ ἀναδύσεις τοῦ βαπτίσματος. 
τρεῖς αἱ χατὰ τοῦ διαβόλου νῖκαι τοῦ χυρίου, τὸ μὴ 
φαγεῖν μετὰ τὸ πεινᾶσαι, τὸ μὴ προσχυνῆσαι τὸν μια- 
ρὸν, τὸ μὴ καταβάλλειν ἑαυτόν. τρεῖς ἡμέραι μετὰ τὸ 
βάπτισμα, καὶ τότε τὸ ὕδωρ οἶνος ἐξαίρετος. τρεῖς αἱ 

αχατὰ τῆς παρϑένου τοῦ μονογενοῦς ἐπιτιμήσεις, τί ὅτι 
ἐζητεῖτέ με; οὐχ ἤδεις ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ 
ιιὲ εἶναι; τέ ἐμοὶ χαὶ σοὶ, γύναι; οὔπω ἥκει ἢ ὥρα 
μου. τίς ἐστὶν ἡ μήτηρ μου χαὶ τίνες οἱ ἀδελφοί μου; 
τρεῖς οἱ τιλέον τῶν ἄλλων ϑαρρούμενοι μαϑηταὶ, Πέ- 20 
τρος, Ἰάχωβος, Ἰωάννης, τρία ἔτη τῶν δισποτιχῶν ση- 
μείων ὃ χρόνος. τρία ἔτη ζητῶν καρπὸν εἰς τὴν συχῆν 
ὃ χύριος ἤἦλϑε, καὶ οὐχ ηὗρεν. τρισὶν ὃ κύριος χατηρά- 
σατο τῇ συχῇ, μηχέτι ἔχ σοῦ χαρπὸς γένηται εἰς τὸν 
αἰῶνα" τῇ συναγωγῇ, λίϑος ἐπὶ λίϑον οὐ μὴ μιένξι" 25 
τῷ Ἰούδᾳ, οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐχείνῳ δὲ οὗ ὃ υἱὸς τοῦ 

Ὁ ἀνϑρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωϑῆναι. τρεῖς ἡμέ- 
ρας χαὶ τρεῖς νύχτας Ἰωνᾶς εἰς τὴν χοιλίαν τοῦ χήτους 

᾿χεεχτοίηχε. τριήμερον ἡ χατὰ Νινευιτῶν ἀποφορά. τριή- 
μέρος τοῦ σωτῆρος ὃ ϑάνατος, τριήμερος χαὶ ἡ ἀπὸ 30 

τῶν νεχρῶν χατ ἐξουσίαν ἀνάστασις τοῦ χυρίου. διὰ 
τριῶν ὃ Παῦλος ἡμερῶν ἀνέβλεινε πηρωϑεὶς, τρὶς τὸν 
χύριον σιερὶ τοῦ σχόλοπος παρεχέλευσεν, ἵνα ἀποστῇ 

ἘΡΙΡΠδηΙ5. ΤΥ͂, 2. 5 

- ο 
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ἀπὶ αὐτοῦ. τρὶς ἐναυάγησεν, εἰς τρίτον ουρανὸν ἀνα- 
βέβηχε. τρία σάτα ἀλεύρου χαὶ ἡ τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐ- 
ρανῶν ὁμοιωϑεῖσα γυνὴ λαβοῦσα χαὶ εἰς μιχρὰν ζύμην 
ἐγχρύψασα ὅλον τὸ φύραμα χατὰ τὸ γεγραμμένον ἐζύ- 

5 μωσεν. 

Ὅτι καὶ ὃ ἀριϑμὸς ὡς διπλῆ τριὰς ἐπὶ μεγάλων στρα-301 
γμάτων ἐν τῇ ϑείᾳ γραφῇ τταρατετηρηται. 

4, Ἔν ἕξ ἡμέραις ὃ ϑεὸς τὸν χόσμον χατεσχεύα- 
,ὕ , ᾿ 2 ’, 

σεν ἕχτην ἡμέραν ἔπλασε τὸν ᾿Αδάμ. ἕχτην ὥραν 
᾿ι0γυμνωϑέντα παρὰ τῆς ἁμαρτίας δείλης ἐζήτησεν. ἕχτον 
ὥφϑη τῷ «Αβρααμ ἅπαξ εἰς Χαρρὰν ἘἘ Ἐ τρίτον χαϑ' 
ὕσχυνους. τέταρτον ἐπὶ τῆς προσϑήχης τοῦ γράμματος 
τοῦ ὀνόματος" πέμπτον ἐπὶ τῆς ΠΠαμβρὴ μεσημβρίας,Β 
ἕχτην ὥραν" ἕχτον ἐπὶ τῆς ϑυσίας τοῦ μονογενοῦς ἐν 

- ») τ ξφΣ ΤΡΑς , ς , , [“᾿ 

1δ τῷ ὑβ ει ἐξ ευτοτῃ δουλεύειν Εβραίοις πταρήγγειλεν. ἕχτῳ 
2 

μηνὶ τὸν Γαβριὴλ πρὸς τὴν παρϑένον ἀπέστειλεν. εἰς 
εξ ὑδρείας τὸ ὕδωρ οἶνον τυξδητοίηχεν. ἕκτην. ΤΟΣΤΣ τῇ 
Σαμαρείτιδε τταρὰ τὸ φρέαρ ὡμίλησε. πρὸ ἕξ ἡμερῶν 
τοῦ πάσχα τὸν “άζαρον ἤγειρεν. ἕχτην ὥραν τῷ λῃ- 

20 στῇ σταυρούμενος ἐφιλιώϑη. ἕχτην ὥφϑη μετὰ τὸ ἀπὸ 
γεχρῶν ἐγερϑῆναι ταῖς γυναιξὶ, τῷ Κλεώπᾳ, τοῖς μα- 
ϑηταῖς χωρὶς τοῦ Θωμᾶ, τοῖς μαϑηταῖς μετὰ τοῦ Θω- 

“ , 9 ᾿ , “ὖ 

μᾶ, Πέτρῳ καὶ Ἰωάννῃ τὸ δίκτυον ἕλχουσι τῇ τελευ-α 
, - 9 ’ ’ “-ῳ ΄ 

ταίᾳ τῆς ἀναλήψεως. ἕχτον, ὡς λέγει Παῦλος, ἐφάνη 
ωμ 2 -» με “Ὁ “ ,ὔ “ ὔ 

Ὡὡδτοῖς ἀδελφοῖς τῷ Κηφᾷ, τοῖς δέχα, τοῖς πενταχοσίοις, 
Ψ Ἷ «ὦ ,ὔὕ “-- “- 

ἐφ᾽ ἅπαξ Ἰαχώβῳ, τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν. ἑνὶ αὐτῶν 
τῷ Παύλῳ τελευταῖον. ἕξ μεγάλα μυστήρια ἑποίησεν 
ς ,ὔ ς - 3 “Ὁ ΄ ᾿ ς , πο νῳ, «ς3 

ὃ χύριος ἡμῶν ]ησοῦς Χριστὸς, ὡς λέγει Παῦλος ““ἔτελη- 
ες 3 ᾿, 2 ,ὔ 2 , 42 27 3 , 

ρώϑη ἕν σαρχὶ, ἐδικαιώϑη ἐν πνεύματι. ὥφϑη ἀγγέ- 
30 λοίς, ἐκηρύχϑη; ἐν ἔϑ : θη ἐγ χό : ς, ἔχηρύχϑη ἕν ἔϑνεσιν, ἐπιστεύϑη ἐν κόσμῳ, ἂνε- 

,ὔ ,ὕ Φ κεἴ ’ ᾿ ΄ , 

λήφϑη ἐν δόξῃ. δὲ ἕξ γραμμάτων τὰ μεγάλα ὀνόματα 
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γράφεται, ἀδώναϊ, σαβαὼϑ', Ἰησοῦς, κύριος, ἰατρὸς, 
ἀγαϑὸς, νεφέλη, Παριάμ. 

ἣν {: δὴ , 

Ὅτι καὶ ὃ ἑπτὰ τέλειος ἀριϑμός. 
ς ς ,ὕ ΄ὔ δ ᾿ ᾽, “ 

51 Ἑβόόμῃ ἡμέρᾳ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν 
, ϑᾷ ΄ ς Ν Φ , , Ἀ 

ἔργων αὐτοῦ ὃ ϑεός. ἑπτὰ ἐχδιχούμενα τταρέλυσε τὸν ὃ 
χὰ κὰν 2 , Ὁ Ν . [- , ς ὔ 

Καὶν ἀνελών. ἑπτὰ γὰρ ἁμαρτίας ὃ μιαρὸς ἐργασάμε- 
, , , 2 “-ὝἭ ’ , 

γος, φϑόνον, δόλον, φόνον ἀδελφοῦ, φόνων διδάσχαλος 
πρῶτος, μύσος (τοῦ) οὕτω βίῳ γενόμενος, γονεῖς λυττή- 
σας, ἐψεύσατο ϑεόν. ἑπτὰ χαὶ τιμωρίαις ὑπέπεσεν, 

᾽ὔ ᾽, ᾿Ὶ “ ’,ὔ Ἂ - 

ᾧχει χατηραμένην τὴν γῆν, εἰργάζετο, ἀφορῶν ἔστενεν, 10 
, 29 ΨὌΝ ΕῚ 3 ὔ Ἶ , Α; 

ἔτρεμεν, ἃτὶ ὄψεως ἣν, ἡγωνία τὸν παριόντα, σημεῖον 
808 εἶχε δημοσιεῦον αὐτόν. ἕβδομος Ἐνὼχ, μετὰ τὸν ᾿Αδὰμ, 

ὃς εὐηρέστησε τῷ ϑεῷ, καὶ ὡς σῖτος ζιζανίων τῶν 
ἀσεβῶν ἐχωρίσϑη. ἑπτὰ τὸ πρῶτον χαὶ ἕτττὰ τὸ δεύ- 
τερον ἔτη περὶ Ῥαχὴλ Ἰαχὼβ τῷ “Ζ“ἀβαν ἐδούλευσεν. 
ἑπτὰ προβάτων ἀμνοὺς ᾿Αβραὰμ τῷ ᾿Αβιμέλεχ ἐχαρί- 
σατο τῆς τοῦ φρέατος δεσττοτείας μαρτύριον. ἑπτὰ βόες 
στίλε λιμοῦ, καὶ ἑπτὰ στάχυες πίναχες εὐθηνίαν διέ- 

γραψαν, τοῦ Φαραὼ τὸ ἐνύπνιον. ἕπτὰ σάλπιγγας 
ἱερὰς ἐβάστασεν Ἰησοῦς ὃ τοῦ Ναυῆ, ὑπηνίκα τῆς Ἴ6- 20 
οιχῶ τὰ τείχη κατήνεγχεν. ἑβδόμῳ ἔτει τῆς δουλείας 
Ἑβραίους ἀπολύουσιν Ἰουδαῖοι. ἀττὸ σπιεντεχαιδεχάτης 
ἕως πρώτης εἰχάδος, ἐν αἷς ἐπετελεῖτο τὸ πάσχα τῶν 
Ἰουδαίων, ἕπττὰ τῆς ἑορτῆς ἡμέραι. ἕπτὰ δοῦλα τοῖς 
Ἰουδαίοις ἔϑνη χατέγραψεν ὃ ϑεὸς, τῶν Χαναναίων, 3 
τῶν Χετταίων χαὶ Φερεζαίων, τῶν Γεργεσαίων, τῶν 
Εὐαίων, τῶν Ἰεβουσαίων, τῶν ᾿αΑἸβραίων. ἑπτὰ τῆς σχη- 
γῆς σπιεττοίηχεν ἡμέρας ἡ ἀδελφὴ ἸΠωυσέως ἀφορισϑεῖσα. 
ἑπτὰ χλήμασιν ἐδέϑη Σάμιψψων καὶ διέχοψεν αὐτὰ ὡς 
σπαρτίον. ἑπτὰ βοστρύχους ἱεροὺς εἶχε τριχῶν᾽ ὧν ἢ 80 

αχουρὰ τὴν ἰσχὺν αὐτῶν χαὶ δύναμιν ἐφυγάδευσαν. ἑπτὰ 
5 Ὲ 

ὅ 
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ὀφθαλμοί εἰσιν οἱ ἐπιβλέποντες ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 
ἑπτὰ ἐπαρυστρίδας χαὶ ἑπτὰ λύχνους ἑώραχε Ζαχα- 

οίας, ὅτι ἑπτὰ πνεύματα παρὰ ϑεοῦ. ἑπτὰ τοῦ ἁγίου 

σινεύματος τὰ χαρίσματα, πνεῦμα σοφίας, πνεῦμὰ συνέ- 

σεως, πνεῦμα βουλῆς, σπινεῦμα ἰσχύος, πνεῦμα γνώσεως, 

πνεῦμᾳ εὐσεβείας, πνεῦμα φόβου ϑεοῦ. ἑπτὰ στύλους 
ὑπτεστήρισε τῆς οἰχείας σχηνῆς ἢ σοφία. ἑπτὰ γυναῖχες 
παρὰ τῷ Ἡσαΐᾳ τὸν ἕνα κύριον δυσωπήσουσι λέγουσαι" 
τὸν ἄρτον ἡμῶν φαγώμεϑα χαὶ τὰ ἱμάτια ἡμῶν σπερι-Ὁ 

ιοβαλλώμεϑα, πλὴν τὸ ὄνομά σου χεχλήσϑω ἐφ᾽ ἡμᾶς" 
ἄφελε τὸν ὀνειδισμὸν ἡμῶν. ἑπτὰ γὰρ βίβλοι νομικαὶ 
τῷ Χριστῷ μαρτυροῦσιν ὅτι τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῶν σαρ- 
χωϑεὶς αὐτὸς παρεῖλεν, Γένεσις, Ἔξοδος, “Τευιτιχὸν, 

᾿Αριϑμοὶ, Δευτερονόμιον, Ἰησοῦς, Κριταί. εἰ μὴ γὰρ 

ι5 ἐνηνϑρώπησεν, ὡς μυϑιχαὶ τταρεγράφοντο. τυϑεὶς ἀϑύ- 
τως, ὡς Ἰσαὰχ, χαὶ παϑὼν ἀπαϑῶς, χαὶ τὸν οἰχεῖον 

βαστάσας ἐπὶ ὥμων σταυρὸν, τὰ ἐν τῇ βίβλῳ χείμενα 
τῆς Γενέσεως ἐβεβαίωσεν. ἐν σπταρϑενιχῇ χωρήσας γα- 
στρὶ χαὶ μὴ χαταναλώσας τῷ πυρὶ τῆς ϑεότητος τὴν 

οῃ βαστάζουσαν, τὴν χαιομένην χαὶ μὴ καταχαιομένην βά- 
τον, τὴν ἐν τῇ βίβλῳ τῆς Ἐξόδου κδιμένην διέγραψεν. 
ἀρχιξρξυσας, ὡς “αρων, τὰ τύρὸς ϑεὸν μεσιτεύσας ἡμῖν, 909 

τὰ ἕν τῷ ““ευιτιχῷ γεγραμμένα παρέστησε. τῇ παλαιᾷ 
τὴν χαινὴν διαϑήχην συνάψας, χαὶ λέγων, ἐρρέϑη τοῖς 

ο5 ἀρχαίοις, οὐ μοιχεύσεις" ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι ττᾶς ὃ 
ἐμβλέπων γυναιχὶ πρὸς τὸ μοιχεῦσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοί- 
χευσεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. χαὶ πάλιν ἐρρέϑη τοῖς ἀρ- 
χαίοις, ὀρϑαλμὸν ἀντὶ ὀφϑαλμοῦ χαὶ ὀδόντα ἀντὲ τοῦ 
ὀδόντος" ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ, 

80 ἀλλ ὅστις σὲ ῥδαπίσῃ ἐπὶ τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον 
αὐτῷ χαὶ τὴν ἄλλην. τὰ ἐν τῷ 4]ευτερονομίῳ τταρέ- 
δωκεν δευτέρας, χαὶ ἐπταναλαβὼν τὰ ὠφέλιμα, εἰς τὴνΒ 
ἀληϑινὴν χατάπαυσιν εἰσαγαγὼν τὸ γένος ἡμῶν χαὶ 
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διαφόρους μονὰς ἐν τοῖς οὐρανίοις εὐτρεπίσας ἡμῖν, 
τὰ ἐν βίβλῳ τῶν ᾿Αριϑμῶν ἀττεχάλυψεν. εἰς τὸν Ἰορ- 
δάνην εἰσελθὼν χαὶ ἁγιάσας τὰ ὕδατα, χαὶ ἐπὶ τοῦ 
σταυροῦ φυγόντα τὸν ἥλιον ἀναχαλεσάμενος, χαὶ διπλῆν 
ἀνϑ' ἁπλῆς ἡμέρας ἐργασάμενος, τὰ ἐν τῇ βίβλῳ Τησοῦ ὃ 
τοῦ Ναυὴ τοῖς μὴ παρέργως ἀναγινώσκουσιν ἐζωγρά- 
φησε. τὴν ἠγαπημένην ψυχὴν αὐτοῖ ὑπὲρ ἡμῶν τεϑει- 
χὼς, καὶ δώσει ξαυτὸν λύτρον ἀντὶ πολλῶν, τὰ ἐν τῇ 

οβίβλῳ τῶν Κριτῶν ἡρμήνευσεν. ὁδλοχαυτώματα γὰρ 
χαὶ ὃ Ἰεφϑάςε ὑπὲρ τοῦ λαοῦ τῷ ϑεῷ τὴν ϑυγατέρα 10 
προσήνεγκεν. ἕπττὰ τταίδων ττατὴρ εσσέ. ἕβδομος ἀπὸ 
᾿Αβραὰμ ὃ ΠΠωυσῆς. δὲ ἑπτὰ γραμμάτων τὸ Ἰωάνγου 
ὄνομα. δὲ ἑπτὰ γραμμάτων χαὶ ἡ τοῦ Χριστοῦ προσ- 
ηγορία. ἑπτὰ διάχονοι παρὰ τῶν μαϑητῶν εἰς διαχο- 
γίαν τῶν Χριστιανῶν ἐξελέχϑησαν᾽ Στέφανος, Οίλιτ- 15 
πος, Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων, Παρμενᾶς, Νικόλαος. 
ἑπτὰ παῖδες τὴν «Ἀντιόχου τυραννίδα κατήνεγχαν, χαὶ 

συντόμως εἰπεῖν οὗτός ἔστιν ἐπαινετὸς ὅ ἀριϑμὸς χαὶ 
ϑαυμάσιος, ὅτι αὐτὸς ἄνωϑεν ὃ δεσπότης ἐγγράφως 

βοᾷ, τίμα τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου χαὶ ἁγίασον αὖ-- 20 

τήν" ὅτι ἐν αὐτῇ κατέπαυσεν ἀπὸ στάντων τῶν ἔργων 
αὐτοῦ ὃ ϑεὸς ὧν ἤρξατο ἀποποιῆσαι. αὐτῷ ἡ δόξα 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 
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ΥΠ|. 

ΕΡΙΡΗΑΝΙ ἘΡΙΒΟΘΡΙ ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΑΙ ΟΥ̓ΡΆΪ 810 

ΟἈΑΤΙΟ Ν ΒΑΝΟΤΑΝ (ἝΗΆΙΒΤΙ ΠΕΒΌΗ- 

᾽ ἈΕΚΟΤΙΟΝΕΝ. 

ἀΕΒΑΒΠΟ ΥΟΘΒΙῸ ἹΝΤΕΆΡΆΕΤΕ. 

δ (ατδθοα ποὴ οχίαρδηί.) 

ΝΟ ΤΟ ΠΟΤ ᾿πποΐτι5. Θχα]αν οἵ ΓΘΒΕΡ ΘΟΙΠΟ 15 ᾿]Θ ἢ 

ΔίΓα]511,. ἴῃ 410 βΠη1ηὰἃ 46] ἴῃ 05 ἀθιηοηβίγαί" ΟΔΙ 85. 
Νδη] πο θη 4π8η} 6 θαί ἤΟΙηΟ, Θ8ΠῚ ΙΠΟΓ]6η5 ἀθδίΡ εχ 

ΟΠ εἸβίιι8, ΓΘ θη ΡΟ Π15. ῬΓΘί ἢ ἀδη8 ΡΓῸ ΔΗΪΠΊἃ, ἃὺ ΘΟΟΓΡΙΒ 

10 ΡΓῸ ΟΟΡΡΟΡ, ἰοϊπμη 16. ΠΟΙ ΘΙ ΡΓῸ ΠΟΙΏΉΪΏ6, ἃ0 ΡΓῸ ᾿ΙηοΓἴ8 
ἸΠοΓίΘ. [ὁἱ 415 ἀπ ]αδιη ᾿5[118. ΠΟΤ 115. δϑί ΡΓῸ ᾿π15ί0 ἢ 

Οὐβ. Ρδ(ΘΡ ΡΓῸ Π|1Ὸ 2 οἱ 418. ΡΙῸ μᾶΐγθ ἢ] Ππ|5. ΠΟ 856. 0}- 

{}} αποά «υϊάθηη ΡΡῸ ΠΟΡῚ8 ἴδοι ἀΟΙΏΪηι15, 0 ΠΙΟΔΟΒ 
511ἃ ΠΟΘ. ΙΔ ἰὈΓΠΔη5 1ηὴ Αάδαη, 5644 οἰ ἰῇ 81:1ἃ 08 

18 ΡΆ581:0η6. ΤΈΘΘΠΘΙΠ8. ΡΘ᾽ Βρ πῇ. ΠηρΙ 546 ΠιάδΘΟΙΠΙῺ 

ΡΟρΡαΪ5. ϑασπη ᾿Ρ5118. Ἰη ΘΓ θοῦ θΘηθἰδοίοΡ θη, Ρ᾽Ὸ ὈΟἢΪ5. οἱ 

τη81ἃ ΤΟΡΘη6η8, δὺ ΡΓῸ φάμα ]0 {1} Δ} ]0η6η], οἱ ΡΓῸ νυἱίαᾶ 

ἸΠΟΥ6π. Οἱ ΘΗ] ΠΟΤ ΓΘϑβο αν} πο 05, οἵ σαγανὶί 

ἴπη}045, {Ππη}] να θ. οάθοοβ, ἤπηο ΟΟΟΙ ἄορ ἢΐ 515 Ρ6 θη 685 

201η ἸΙρηθ. Ὑγ]άθίθ ἤτιηὸὺ, ΠοΙηΪη68, νἱἀθίθ, Ἰηαπᾶπ), οαποΐδθ 

Θθηΐθ5. ΠΟΥΟΒ 1ΠΔΙΠ]ΓΟ54116 ΡΟΡ ΠΟΥ) Δ Β115: ΒΠΒΡΘΠ οΓαηΐ 

ΘΠ}, 411 ἰοίΐδιη 5ῈΒΡΘΠη 41} [ΟΥΓΔΠῚ : ἰἰθη0. Δἰηχθυαηΐ 1Π]Ππππη, 

4] 50] 1ἀἀν]ῦ τηὰπμάπη, δἰ; ἸΏΘη81] 51η0 ΘΠ 4] πη Ὁ ( 
ΟΟ06 105, ΠΙΡΑυ πη! π|6 1], 41 50 ]ν ρθοοαΐίονοθ, οἵ ἴῃ οἱ 

25 ρμοϊαγιιηΐ, δοθίο 1ΠΠπ|π|, 41] Ρ1Ὸ Ρμοίιι ργδθθοί Πι5 {14}. οἱ 
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δϑοδπ ἀδάδυιηΐ [6] οἱ, 4] [ονϑὶ 15.118, ΘΟ ΔΠ}] ΠΔ 7116 
ΑἸΠΔη.5 80 ρΘ6165. 6118, 41] ΠΊΔΠ115. ἸρΒΟΡῚ ἢ 5Δηδυ ,, οοῦρθ- 

ἤαηΐ ΟΟ11105. Οἰιι 6. 6. 1], 411 νἱβι ᾿ρ515 ΔρΡΘΡ, 5606- 
ΠΘΡαη 416. Πα, 4] που ίιο5. Δ υἱίδηγ γΡανοοαν, Ὁ τηγϑίο- 
ΤΠ} ΠΟΥΠῚ οἱ ΠΡ ΔΟΙ]α ϑίπροηάιμ! ἰπἀἸοδίι15. Θϑί, ᾿οχ ὅ 

οἱ ᾿Ιραΐ8. 48] 80 ν1 νἱηοίοϑ, δάδοίιβια. 1 ΟΥΠΟΘ ἢ οϑί 64] 

ἘΠΊ ΝΘΙΒΙ11 ΘῈ 506} 61 πη ηάιη. ΜΘηβιΡαίιι5. οϑί, 41] ΠΊΘ 11} 

ΟΟ6Ι05, ρᾶβίμβαιθ δὲ [8116 41 ραν υἱΐδ : ΠΟ 115 65. 

411 οποία ΡΓΡΟΔ ΧΙ ννὰ, ΒΘρΡαΪ 546 Θδΐ 48] ΤΟΥ 15. ν] δὴ 
Το}. ΟΠ] ΠΔΙΏΠΠ16 ϑΠΒΡΘΉΒῸ ἴῃ ᾿Ι9η0 ΙποΠμΠηθηίᾶ 10 
αἰδυιρία ϑιηΐ, 1 !ΘΓΏ115. ΔΡΟΥ 5. 65... οἵ ΚΘΘΌΡΓΘΧΘΙΙηΐ, Π]01"- 
ἴα], οἰ ρα 4116. ΔΗ] Πη86, οἱ ΔΡΡΑΙ ΘΙ αΐ 101 ὨΔ.}}] ΟΧ 118 

Β 411 5ῈΡΓΘΧΘηΐ, 1 ΠΙΘΓΙ 5816, ἀτιπὶ ἢοο ΟΠ Υ 1511 δα] οί αν 

ΠΊ 561. [ἢ ΟΥἸΟ6. 6Η]ΠῚ ΘΧδἰ αν ΟΡ θΙη, αἱ Οἰαν 8 Θ0ῃ- 

χα ἀρρδιουθί ον Ὸ, δἰ 518} ρθά 115. ΟΔΓ δ. ΠΟΥ 5. 50} ]16οίἃ [δ 

οϑί. Τὰηο ἴῃ Δα πη [ΟΠ 6 ΠῚ Γαρὶ] δα ηΐ ΔΏ66}1, ΥἹ αΐθϑ 16 
οΟΡδιπραθυαηΐ οοοθϑίθθ ΒῈΡῸΙ ΡᾶβΒΙ0η6. (γι. δυο" ἃ 
δία αἰζοηϊία [ΠῚ ογθαίαγα, ἀἸΟθη5, 4υΙΠΔ 1} 5101 ὨΟΥΠῚ 

ἰϑιπα νὰ] τηγβίθειαη) ἢ [πάθχ ππα4οαίιν οἱ ἰδοοί, 41] Ἰηγ]51- 
0115. δϑί Ομ ϑρ ον οὐ πο ΟΟὨ ἐπ}, ἸΠΟΟΠΡΙ ΘΠΘΏ5101115 20 
ΔΡΡΙΘΠΘη τ" οὐ ἤῸ0η ᾿ΠαΙσηδίμ, 41} ΙΡ886. ᾿ΠΠΠΠΏΠΘΉΒΙ15. 6ϑῖ 

ΟἸΠΘΏΒΙ 86. 500] αν οἱ ΠΟ ΓΟ Β{Π|{, ΠΏ ΡΑΒ55101}5. ρίαν οἱ 

ΠΟ ΤΟ Ἴθ11, [ΠΟ [4115 ΤηοΥ π᾿ οἱ (Ο]6"αΓ 640] 1 606]}}5 
Πα θη ΘΘρη]πρᾶθ ἰγδα πν οἱ βαβίηοθί, Εἰ ΦΠΟΥΒα ΠῚ ΠΟΥΙΙΠῚ 

ἰδία σθηι185. ΠΥ̓ΒΓΘΓ]], ΗΪΒ᾽ ΟἸΏΏΪΠ0 ΡΙΟρίοι ΠΟ 6Ιὴ Ὁ ΔΙΟΥΒ 2 

Υ61Ὸ ΔΘ ηαΐα, 51. ρϑά!θιι5 ΟΠΡΙΒΕ] ρΓοβίγαία Ἰαοοί, 81}- 

311 δοίιιβαιιθ δέ ορίνι5. ἴῃ {Πρ τὴ ἸΠ!ΌΓ 118, Θ΄ ΠΗ] Γβἃ6 

115 Ροίθη 6 ἀθοθϑβθρθί, ἰδίῃ ἀπά! νοὺθ (ΠΙ]81], 

(ποι πο πππ ΟΡ ΙΡΓα ἃ ἃ11: νΟΘΘ ΠῚ γΘΡθΟ ἢ Θἷπ18. Δ. 518. 
ΝΟ ΘΠΪΠ ἀϑροχὶΐ ᾿η δι Πτι8. ἰδ ῖθη «ΟΠ, 8641 νΟΟΘΠ} ᾿Ρ05118 30 

ἀιιπίαχαί Δ Ἰν], ἀἸοΘη 615: ΕΘ ΘΙ] η], ὁ ΔΗΪΠ]86, 1 ἘΠ Γἃ 
ΠΟ Ε15. γΊΠΟ1}}15. οοηβίμοἴδο, νυ] 0018 ΔΗΠΙΐ10, ΘΘῸ 811 

ἙΠνϊϑίαθ. νἱὰ γοϑίγσα. Ἕοπὸ διάϊίο 1η!6Γ 18 50] {18 Θϑί, 
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ΡῬΟΡίδοαιιθ οἷϊι5. Δ Ι'6Δ 6 ΘΟ 86, οἱ γϑοίθϑ ἴθ ΥΓῸῚ ΘΟ ΓΔοί 
ϑιπηΐ, οἰασουιηίτπ|6 ΒΔ ΠΟΙΟΥ ΠῚ ΔΉΠΠη8Δ6, 66 68 γ ΘΒ ΘΙ Β 

ΟΠ15}.. Ταηοχιθ Ππηρ]οία οϑί βουρίασα: 101 ΟΠ ΠΙνοΓηΐ 
ῬοΥία5. Δοιθα5. δ υϑοίθϑ [ἘΠ ΓΘ05. ΟΟΠ Θσογαηΐ, ΟἸαμηδυῖ διι- 

5 ἴθι οἱ ἰθῦγὰ ἀἸοθηθ: ΠΟΙ Ϊη6 [0 ἃ 116 ἃ Π1Δ]18,. ΘΙῚΡΘ 1η6 
ἃ 1Γἃ, 50|γ6 1η86 ἃ ΠηΔΙΘΙΟ(Π0η 6, ΡΓῸ 4υ]Ὀι15. βαηρ. θη οἱ 
Πυϊηᾶηἃ ΘΟΓΡΟΙᾺ 51:50 601}, ἰπ|0 οἵ ({π| ΟΟΥΡΙΙ8, Ὁ ἀοΙΏΪΏ6, 
γΘοΘρὶΐ ἃπίθη ἔπππηῚ Α(ἀαιηι1η). ϑΌΓΓΟΧΙΓ ΘΓΟῸ «ΟΠ 15. Ἰη Γἃ Α 

{ἸᾺ0Ἃ} πη, ἀΟΟΘ 5. ΠΟΒ [ἢ τη]αΐ6 Δήογανο ΤΙΙηΠ αίειη. Οπποίδο 

10 δυίοιη (ἢ ϑίο βαϊναίδθ ϑυηΐ σοηίθβ. [ηπτ|8 δηΐῃ ᾿πΠοαίι5 

ο5., οἱ ἸΠΠῊ1Ὶ βαϊναί! Θ6Πη115, (ΟΠ Δ ΠῚ ΡΓῸ ΟἸΠΠΙΡι15. ἀΟΙη1- 
Ὧ15. Τ]ΟΓΐτ15 ο5.. Αἀ διυηάθη ρ͵απ6 τηοά πη), ἰοίαμπ 1η6π|- 

ἴπ8. ΠΟΙΏΙΠ ΘΠ), Δ] {{π4]1Π 6} ρου ναϑὶΐ ΘΟΘ] ον, ἀβοθη Ππ|6 Ἰὴ 

ΔΙ αἀἸ ΘΙ Θ]ΟΥἼΔ6. ΓΘΡῊΪ ἰρϑῖπ5, ἀοηπ ρ1Ἰ ΓΟ ΓΘ 5, ΠΟ 

16 Δ} }1Π], ΠΟ ΔΙΘΘη(ΠΠη, Π6641|6 ἰΔρ᾿ οι ΡΓΘ(Ιοϑιιη, 564 ΠΟμη]- 

Ὧ6Π1, 6ΠΘΠ]Ὶ δὶ ᾿ΠηΔΡΊ ΘΠ 811 Πηχίί. Πιιπὺ γογῸ ρᾶίου Β 

Θχδ ίδηβ δὶ (δχίθυαιη 5181} ἴῃ 8.0} }ΠΠ1 {ΠΠῸ πὸ (Ο]]οΟδΥ]ΐ, 
ἀἈοηθῸ ΡΟΠΔΉ Ι Οἱ ᾿ρ5 1115. 51 ΡΘῈ θι5. οἰ. ὙΦ ΌΓΙ15 
Θδ[ ΘΗΪ ΠῚ ἰπ 0 Χ ὙἸΝΟΓΙΠ οἱ ΠΟΙ ΠΟΤ ΙΠ., ΟἸἾ 8. ΓΟΘῚΪ ΠΟ 

40 ΘΓ Ππ|5. ΟἸΟΠΪδ Θ]ΟΥὰ οϑί, Ραίὶ οἱ ΕἼ]Ἰο, οἱ ϑρί γα 

Βδηοίο, ΠΟ Οἱ 8606}, οἱ ἴῃ βδθοια 5 ΘΟ] Ογ1η. ΑἸΊΘΗ. 
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ΙΧ. 

ΒΡΙΡΗΑΝΙΗ ΕΡΙΒΟΟΘΡΙ ΘΟΟΝΘΤΑΝΤΙΑΙΣ ΟὙΡᾺΙ 
ΒΡΙΒΤΌΠΑ Αἢ ΙΘΑΝΝΕΝ ΕΡΙΒΟΘΡΕΝ ΠΙΕ- 

ΠΟΒΟΙΠΥΜΙΤΑΝΟΌΝ. 

ΙΝῸ ΠΙΒΆΟΝΥΜΟ ΡΒΕΒΒΥΤΕΒΟ ἹΝΤΕΆΡΆΒΕΤΕ. 

ἘρΙΡΠδηΐα58. Ιοαηπὶ ΕΡΊΒΟΟρΟ ΗϊΘΓΟΘΟΙ ΥΠΊΟΓΙΠ]. 

Ἰοπηῖηο ΟΠ ΘΟ Ἰ5581η10. [γΔΓΠ1 ΙΟΔ ἢ ΠΙὶ ΘΡΊΒΟΟΡΟ ΕΡΙΡΠΔΗΪα8. 
Ορονίοθαις π05, (οι ββίμηθ, οἰθγοαίι5. ΠΟ ΟΥΘ. ΠῸῚ ΔΡρα{ὶ Ἰῃ 

ΒῈ ΟΡ ̓ Δη], 564 οἰιβίοαα πηδηαίονιπη (6] οἱ οὔ βου ναί! 0η 6 

ἀΠρΘἢ ἐἰββηα 00 6556. 4πο( ἀἸοΠηιν.,. ΒΓ ΘΗ]1 ϑδηοία 50}}- 
Ρίαγα ἰοαα 1}, ΟἸΘΡῚ ΘΟ. ΠΟῚ ΡΙΓΟΘΘγΙηΐ 65. 41 ΔΡ}Ὸ- 

Θδηςα ΟἸογΙοδίιι5. ΘΟ ἀπ 66. ΠΟΡΙ5. μοίου(, 4] ΠΟ 80]1{|Π| 

ΟΟρἸ (ΔΙ Ι0η6. οὐ 56η511, γΟΡΕΠ Οἰ]8}} ΒΘ ΓΠἼΟΠ0 ῬΘΟΟΔΠη115 7 Αἰἷι- 
αἶνι {αρρ6. ατιοά {ππηθὰ8. οΟη ἃ ΠῸ5. οἱ ἰΓΆΒΟΔ 5, οὐ μη] ηἰ- 

(6115. ΒΟΙῚ ΘΓ. [ἢ ΘΧΙΓΘΙηΟ5 ἤΠ65 (θ᾽ "86, τ ἰοοὰ ῬΓΟΥΙ ΠΟΙ ΒΉ116 
ΠΟῚ ΠΟΠΊ]η6Π). [Εἰ ἘΠῚ οϑέ (61 {ΠΠῸΓ, 41 π05 ἀοθεῖ 10 

(ΓΟΙῸ ΓῈ ΟΟΠΟΙΐΘΓ6, 411 (Ἰοί5. δ ἃ (ΟΠ11Πη0, 51 {118 1ΓΔ501-- 

ἴπτ [ΓΔΕ 5110 51η6 Οδιιβἃ, 6185. ΘΕ} Ππιάϊοῖο ἡ Νοὺ «πο 

ΠΠΑΘΏΟΡΘΙΘ. ΟΠ ΘΠ], 51 5005. «ποὰ Ρ]Δοιι 611. ΟΡ ΒΟ δηίαν 

ΘηΪπ οἱ ορ᾽ϑίοϊαα ὈΥΒ] μα ᾿πχία ϑαϊαη], οἱ τη] {6 Δ 1} 

ι0 

ΒΡ 4188, (86. ΟἰοΟ ΟἸΠΔ 560 }10 (ΓΔηβοιιηί. ΝΠ ΠὈ]20 
ΠΟΘΙΪΠΉ118.. Π1Π11 ΙΒ] 86 [ΘΟἰμηι15, Π6Ὸ 4ΙΙΟ αι ν]ἹΟ] θηΐον 

ΘΧ(ΟΥΒΙΙη115. [Ι͂ἢ ΙΠΟΠ 5.610 [αΐγιη, οἱ [Γαΐ ΡΟ’ ΘΟ Ιηο- 

ΤΠ], 4] ῬΓΟνΙ ΠΟΙ 6. ὨΪΠ1] ἰπᾶ6 6 ΡθΘ 6η!, οἱ ΡΙΟΡίοι ΠΟϑίΓἃ1η 

Ραγν αίθη), οἱ 16.185, {1ιἃὰ8 8 605. ΟΥ̓ΘΡΓῸ ΟΠ ΌΧΙΠΉΙ18, ΟΟΠη- 

ΠῚ ΠΠ]ΟἢἾ8. Φπ04π6 ἰπᾶ6. οοθροῦαηΐ ΠᾶθΟγΘ αἰβοου ΪΠ], 6 25 
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γ] ἀογθη αιδάδπι ἀἰγ}{ἰἃΔ οἱ οοηβοϊθηίία Ὠοϑίγἃ, ΔΗ 86 

Π61 410 ΘοΟ] 6518 βΘρα }], ΟΥΑΙ ΔΨ 115. Αἰδοοηιπη): οἱ ροϑίτ- α 

4081 ἰδίαν], ΤᾺ 5.1 ὈΙΘΒΥ ΘΙ ΠΏ : ΒῈ06} 40 ἀΘΡ ΘΓ 8 

ΘΛ αΪαν], 106} 968. 4π04. ΟὉ ἀ6] {ΠΟ ΘΠ 00 511Π1118 [ΔΟΘΓΘ 

5 ΘΟΠΊΡ 5], ΠΠΔΧΙΠΠΘ. ΟΠ] 1118 511 ἀνθ β 1385. ἴῃ 580 Ο[10 

(61 οἱ ἘΡΠ Ὁ{||4{1 Θοο!οβϑίαθ ργου οί, Νῶμηη οἴϑὶ 5150] 

ΘΟΟΙΘΒΙ Δ. 1ΠῚ ΘΡΙΒΟΟΡΙ ΠᾶΡΘηΐ 51} 56. ΘΘο 6515, ΧΕ} 118. ΟΠ ΡΆΙη 
γ᾽ ἀθηΐαν. ΠΡΟ ἄΘΡ6, οἱ ΘΟ 8100} Δ|16η8Π)] ΠΊΘΗΒΙ1Π ΠῚ 

ΘΧΙΘΠ Δ}, ἰἁηθη. ΡΓΔΘΡΟΏΙΕΙ ΟΠΠΉ]Ρι5. ΟΡ ὰ5. (ΠΥ 15{1, ἰῃ 
10 4π|ὰ π1}}1ἃ 51 Π} {10 Θϑ: 60 ΟΟΠΒΙἀορη απ 4114 [Δοίαμη 

511, 864 410 (ΘΠ ΡΟ . οἱ 41|ὸ τη0640 οἱ ἴῃ 4|}0115. οἱ {π|8}88Β 

[δούππη 511. (αὑτὴ ΘΗ]ΠῈ ΥἹ Ι556ιη, 418 πη] π|0 ΒΔ ΠΟΙΟΓ ΠῚ 

[ΡΠ ἴῃ ΠΙΟΠΒ(ΘΓΙΟ οΟηϑβἰβίθγοί, οἵ βδηοί! ΡΥ ΘΒ γί], ΗΠΙ6- 

ΤΌΒΥ 15. οἱ, γἹΠΟΘ ἢ {115 ΡΓΡΟΡίθι, Ὑϑθο ]Δπὴ οἱ Πα] ΘΙ 

15 ΠΟΙ]οηΐ ἀοθ᾽1ἃ ΠΟΙ 5110 ΘΧΘΙΌΘΙΒ Β5ΔΟΙ ΠΟΙ, οἱ Ια θΟΓΔΓῸ 

ἴηὴ ἢδὺ ρδΓ.6. Π]]]5[6}}}, 486 (ΠΡ Ἰ501Δ ΠΟΥ ΠῚ ΡΥ ΔΘΟΙρ Ια 5818 

δ, ᾿νΘ ἢ] 6. Δ 6} οἵ ΘΟΙΡΙΟΠΘΠ6Γ6 ΒΘ ΠῚ (6] ΠΟ Ρο8- 

868, Π1| (6, 60 40 οΓᾶνΘ ΟἾϊ15 5ΔΟΘΡ ΟΠ ΠΟ] 6 ΘΌΒΟΙΡΟΙΘ, 

586 06. [ρ]6 0 ΐ, 564 πθὸὺ 1118 618 ΘΡΙΒΟΟΡΟΓΙΠ [Δ 0116. ΘΕ1Πη 
20 ΓΘΡΟΡΙΓοί, [{π46 οἱ ϑδι15. ΤΠ] αΐ5. 51ὴ, 4 ποθ 0 ἀἰβρθης- α 

ΒΔ Π0η6. (6] δὰ 05 γϑη}} Ομ ἀἰΔΟΟἢ]8. ἸΠΟΠΔ5[61}}} οἱ οδ6- 

[6115 ΠΡΌ 1115, αὖ 1} βα ϑίαοονοί, {{|ἃ 65010 414 δάγϑ- 

51Π| 605. ΠΔΡΘΡ Δ) {ΓἸ5}{Π846. ( ρα} ΘΟ] ΓΘ. 60]- 
Ἰδοία 1 ΘοΟΙΘβῖα ν}}} 86, {86 Θϑί τιχίϑ ἸπΠ ΟΠ ΒΓ ΘΓ} ΠΟΒ( ΕΠ, 

25 ἸΘ ΠΟΙ ΔΉ ΘΙ. Θ11Π}, Θ᾽ Π}Π]]Δ} ὈΘΗΪΐ15. ΠΑΡ ΘΗ 6) ΘΠΒΡΙΟΙΟΉΘΙΏ, 

ΡΟΣ 1Ὡ}]105 ἀΙΔΘΟη08: ΔρΡΡΓΘΠΘΠΔΙ ΠΠ551 1118, δ (ΘΠ6}1 Ο8 

Θἰ115,. Ὧ6. ἴογ6. ΠΟΘΙ ΡῚ 856. ΟἸΡΙΘη5, Δ ΠΡ ΓΟ. ΠῸΒ Ρ6] ΠΟΠΊΘῊ 8313 
ΟΠ Ἰ511,. οὐ ΡΥ ΠλΠΔ (ἸΔΟΟὨ1ΠῚ ΟΠ] 115, ΡΓΟΡΟΙ θη 65. οἱ 

{1Π]0} 61 (61, οἱ ΟΟΙρΟΙ Ομ 68. ηΐ Τη]ἸϑιΡαΓ οί, γα] ὰθ {]ρ06 
80 ΟΠ ΘΠ θα}, ᾿ΠΙΘΏΠΠ) 886. 6888 οΟηἰοϑίδη8. ΥἹΧ ΘΓΘῸ 00}1- 

ΡΟ]. Π5. Θιιμ οἱ, Ρ ϑαδ 6 "6. ΡΟΐα]Πλ115. (ΘΒ. ΠΟ 115. ΟΡ ρίαΡα- 

Τα, δἰ, ΡΓΟΡΟΒΙΠΠΟη 6. μηδη δίου τη ἀ6]. Εἰ οὰμ Ὠ] Ἰβ Γαγοί 
ἴῃ 58} 0015. ΔΟΡῚ ΠΟΙ 5, ΓΌΡΒΙ5. ΘΠ] ᾿πΠϑΘη1] ΑἸ ΠοΟμ]αί6 ἰθηίο 



ΙΧ. ΔΡ ΙΟΔΝΝΕΜ ΕΡΙΒ6Ο, ΗΠΕΒ. ΥΠ] 

ὉΓΘ 6ἰι18, ΟΥΔΙΠΔΥ]Π}118. ΡΥΘΒ γ ΘΙ, οἱ 1546} γΘ}}}}5 {ΕΠ ιι5 
ἃηΐθα 5856} 2115. ΠΡ.ΠΠ115. τὖ 56 6161 1η ΟΥΪπ6. ΡΡΟΒ᾽γ- 
6.11. Ροβί δθὺ ΒΟ ἸΡ5ΠΏ118. δὰ βδηοίοβ ΙΓ ΒΌΥΓΘΓῸ5. ΙΠ0Πᾶἃ- 

Β 5.611 οἵ οδϑίθιοϑ [γδ}685, οἵ ᾿πΟΡῈρΡΑΥ 115. 605. 4086 ΠῚ 

ΒΟΡΙΡ5Ιβδθηΐ ΒΌΡΘΙ 60, Οὐ ἃηΐθ ΔΏΠΠ1 Π}1ΠῸ5. ΘΟΥῚΠ (ΘΓ ὅ 
Δ ἸΙ5ΒΘ ΟὟ ΠΟ ΠΔΡΘΡΘηΐ 64] 5101 ΔΟΙΏΙΩΙ βδοιαηθηΐἃ 

οΟπμἤΠοοΡ θη, οἱ ΜΠ ΟΠἸΠΠΘΒ. 5110 Ροβοοῦθηΐ ἰθϑίηηϊο, οἱ 

Θ᾽ 61 Ε{ΠΠΠ{ΐθ 1 ΘΟ. 1Π6 ΠΠΟΠ Δ5(6111 (ΘΒ γ ἢ {1}, {8 8 
ἴση. Γορουία ΟΡΡΟΙ ἢ δί6. ὩΟἢ ΒΟ ρΒΙββθηῦ ΠΟΡΙ5, ΠΟΩ66 

ΒΠΡΘΡ ΟΥΑΙ ΠΔίΙΟη 6. Θ᾽115. 8141 ροροϑοϊββθηί, ἤδθο 18 δοία 10 
8ιη} τ Ἰοαααίι5. δι, 1η Οδ δία (ΠΡ ]511, ἀπδιη [6 ΟΡρὰ 
Ρδυν"δίθ) ὨΟϑίΓπ Πᾶθ ΘΓ. οΥΘθ θα, {πΔηαιιδιη 1 Π]Οηᾶ- 
Βίθ 0. ΟΥΑΙ ΠΥ ΘΓ, οἱ ΠΟ 1ἢ ΡῬΔΙΟΟΠΪα, 486. 1101 βαθ]θοία 

451, Ο νοῦ θομῃο οί ΘΡΙΞΟΟΡΟΓ ἢ ΟΥΡΙῚ Ἰηδηβιθίι 0 οἱ 
ΒΟ 45, οἱ Ὠοϑίγα γαϑί οἰ α5, 56 η81 ἰῃ0 οἱ δ Γαΐ ἀρ 15 
ΠΤ ]5ΘΓἸΟΟΡἰὰ (61. Νᾷμηι 111 ΘΡΊΒΟΟΡῚ ΘΟΙΠΙΙΙΠ]Ο18. ΠΟϑίΓᾺΘ 

οἱ ΡΓΘΘΡΥίΘΡΟ5. 1 Ὠοβίμὰ ΟΥ̓Δ ΘΓ ηΐ ῬΓΟΥΠΟΙα, 405. ΠῸ8 
ΘΟΙΠΡΙ ΘΠΘΏΔΘΓΘ. ΠΟ ΡοΐογΔη118, οἱ Π]ΒΟυαηΐ δ Ὡ05 αἰΔοο- 

05 δἰ Πυροάϊδοοη 08, {108 5150 ΟΡ 1.115. ΟΠ ογαίἃ. ΕΓ 1056 
φοΠοναί5. δὰ πὶ ᾿οδίδθ ΠΟ 1146. Ῥἢ]ΟΠ 6 ΘΡΙΒΟΟρι, οἱ 30 
βδηοίαπη ΤΠ ΠΘΟΡΓΟΒΙΙΠ1, τι 1 ΘΟΟΙ65115. ΟΟΥ̓́ΡΙΙ, 4π|ᾶθ πιχίὰ 858 

οἰ'δηΐ, δὶ τηθ86. διι6η) ρΑΡΟΟ 86. νἀ θδηΐα ΘΟ] ΘΙ. ΠῚ Ρ6Γ- 
{{π6 6, 60 «το ΦΡΔΠ(18. Θββ8θί, οἱ Ἰαΐθ ρϑίθηβ βγον οἶδ, οΥ- 

Ὁ ἀἸπαυθηΐ ΡΟ γίθΓοβ, οἱ ΟΠ ΙΒ δοοϊθϑίαθ ργον ἀογθηΐ. Ναη- 
{πᾶ} δαίθη] 690 ΟΥΑΪΏΔΥΙ (ἸΔΟΟΉ 5585 οἱ δ ἃ]]16η88. 18] 25 

ῬΙΡΟνΙΠοἶα5., ΠΘ4Ι6. [601] ΦαΙΟ πλ1.,. τ ΘΟΟΙΟΒΙ8 πη 50] Π4ΘΡΒΠ]. 
Ουϊὰ οΥρῸ {Π0Ὶ νἱϑῖιΠη δϑί 510 ο ΥΠ 61 ἸΠΠΠ]ΘΒΘΟΘΓῸ οἱ ᾿Ἰδοίδυ! 

οοηΐγᾶ Π05. ΡΙῸ ΡῈ ἀ6], φιοά [ἢ Δοα !Ποαίἑοη 6η, οἵ 0 ἰὴ 

ἀοβίγποίοηθιῃ [Γαΐγαμη [δοίη] οϑί ἢ 566 οἱ 1Ππ|͵| γθ θη θη [6 

ΔΙ] ΡαΙ8. 51Π|, (044. Πη615 Ἰἰοομ{1|8. 65. ΟἰΘΙΊΟΙ8, ἈΒΞΘΓΘΏΒ. ἴθ 30 

ΡΘΙΡ βδηοίιμη ργΘΒ γί απ οὐ  αίθη) ΠΟ ΔΟΠΟΡηΙ αἸἠθρο- 
γἼΠ1Π} ΤΔη 8586. ΠῚ} Π6. 4ΠΘΠ(ΠΔΠ] ΟΥ̓ ΙΔ 6, οἱ 690 00 
ῬΟΙΠΙΟΙ 5. σα, ἀἸοθ 8, ΠΕ 1 ᾿ΠΥΘΏΪ8. 511Π}, δ ΟΔΠΟΠ 68 



70 ΙΧ. ΔῸ ΙΟΑΝΝΕΝ ἘΡΙΘ6, ΗΠΕΒ. 

ἴθθοῦο Ὁ ΑἸ] ἰριθα γορ [αΐθη] [ἢ ΒΘ ΠΠΟΠ6. ([6], Πη6 ἤ0Ὁ ΠΘΟᾺ 
1556, Π60 ΠΟ0586, Π6Ὸ ᾿Β{{π|8. ΒΘΙΏΟΏΪΒ. ΡΘΠΪζΠ5. ΤΘΟΟΓ ΔΙῚ. 
διϑριοαίιι5. 81ΠῚ Π6. ἰΟΥ ϑιίδ ἢ ἰπίθ τη}, 4π88] ΠΟ Π10 ΟΠ] 115 
6β561η, οἱ, 00 πᾶῃο ὁδιιβᾶπ βα Ποίιπὶ ἀΓΘΘΌΡΠΙΠ 501 50} δέτ15 ΘῈ 

δ οἱ Ζοῃοηθὴ Ρ ΘΒΌΥΓΘ ἢ, 41] ΟἴΠ| 60. 65ΐ, αὶ 4ῃ]θι5. 0 ὰ5 

ἀὐοσου 8. ΓΟΒΡΟΠΟ 56. ΠΟ ΡΘΗΙζ5. ἸΘΠΟΓΡΔ 6, ζθηθη ἁιι6Πη 
ἉἸχις, «αΐα οααπὶ οἱ ρΡΟβΌγίο ἢπβπιιθ. ΠΘ8010. {π86 8}1ἃ {ΓΔ 5- 
Ἰ[0 016 Ἰοαο οί", οἰϊαπὶ Ποὺ ΟἸΧΟΙΙ , ριιίαβθηθ ΔΠ6π|085. ΟΥ}- 

ἢδίμιι5. δύ ΒΔ ΠΟΙ15 ΟΡ βοοριθ Εἰ ΠαΠ566. βίθι 556. 56 γΠ10- 
10 6η]. ἔὥρο διιίθιη ΕΡΙΡΠ ΔΉ] 15. Π6Ὸ ΔΙ ΊΝΙ 4] πᾶπ| Π60 Γ6- 

ΒΡομῖ. ἴπά6,. ἀΠ ΘΟ 55 πη 6, ἤ0ὴ ἴΘ ριδθνθη)αΐ [1 Ὸ}, Π6ῸΒ 
οὐοαροί ἸπἸσηδί]ο, 60 ἢ ΒΓ ΤΠΟΥΘΔΙ 15, οἱ ἃἰππ4 (Ο]Θη8 
[6 γοῦίαβ δὶ 118. τ΄ ροοολη] ΟΟΟΔΒΙΟΠ ΘΙ ΠΥ ΘΠΪ556 Ὑ] 68 }]18. 

Οτοά ριορΠοία ἀἰθυ 5 ἀπ] η11ΠῈ ῬΥΘοαία", ἀἸ θη 8, ποθὴ 46- 

15 ΟΠ 5. ΟΟΥ ΠΊΘΙΠῚ 1ἢ γΘ)α ΠΠΔ}1{1|ἃ6, δὰ Θχοιϑαη 5. Θχοιιβᾶ- 

ΠΠ0η65 ἴῃ Ρθοοαί5. ΠΙαὰ {ποάιθ δι θη 5. Δα Γαί115. 511Π|, 

«πο φαϊάδπ), 411 βο θη τ ΟἸΓΌ46 ΡΟΓΐαΓ 6 ΤΕΠΠΠΙΒΟΌΠ]ΟΒ, 
οἱ [15 4086. Δι Ἰοτιη Ὁ ΒΘΙΏΡΟΡ δάάθγο, πἰ {Ἰ5{Π|145. οἱ ΥἸΧὰβ 
πίοι ρα "65. οοηοιίοηΐ, 6 {πο04π| ἐπρθανθνιηΐ, οἱ ἀἰχουιηΐ, 

90 (πιο 1ῃ ογαίοηθ. ἀπαη 0. ΟἰὈΡη115. ΒΔΟΡ Πα 60, 5Ο]ΘΔΠ.Ὲ8 

ΡΙῸ ἰ6 ἀἴοοῦθ, ἀομ]η 6, ρΓαθϑία [οΔηη1 αἱ γοοίθ ογθάαί, ΝΟΙΓα 
ΠΟΒ5 ἴῃ ἰδη(1Π} ῥα γ6 ΤΡ ΒΠΠ005. πί ΠῸῸ (Δ η}] ΔΡΘΡΐΘ ΠἸΟΘΘΓΘ 

Ροί ΘΓ ΊΠλ18. (ΛΔ ΠΊ( 181] ΘΠ] ΠΟῸ ἴῃ ΘΟ 6 Πη60 5ΘΙΏΡΘΙ 
ΟΓΡΘΠ], ἰδηθ τι 5ΠΠΠΡ]Π1ΟΙ(οι [αἴθαν, ΠΕ ΔΙῊ [ἢ Δ]1Θ ἃ 8. ΔΙΓΘΒ 

25 ῬΓΟΙᾺΠ, π6 (6. νΠ 0 γῸ} ρΡν]ρΘηογθ, ἀΠΘο βϑηθ. Οιαηάο 

Δ 6} ΘΟΠΊΡΙΘΙ1158. ΟΥ̓ ΔΙΠΟΏ ΘΠ ΘΟ ππΠΔ ΥΠ{11ΠῈ ΤΠΥΒ ΘΓ ]ΟΓ ΠΏ, 
ΘΓ ῬΓῸ ΟΠΊΏΙΡΙ5, οἱ ΡΓῸ {6 4πο(ι6 ἀἸοίμηιι5, οτβίοα ! 1ΠΠΠ|Π}, 
{11 μυδθάϊοαί νοῦ! αΐοιη. Υ6] οογία ᾿ΐὰ, (ἃ ρυδοβία, ἀοιη η6, 

οἱ οὐβίοα!, αὐ 116 νου θιιη Ρ θά !οοί νου δ 15, οι! οσοᾶϑίο 
80 56 ΠΟ ΠΪ5. 56. {0]6}10 οἱ ΠΡιιΘΡ ΙΓ ΟΓΡα[Ο ΘΟη ΒΘ θη πη]. Οἰἃ- Ὁ 

ΡΓΟΡίοι Οὔϑθοῦο (6, (ΘΟ Ιββιηθ, οἱ δαάνοϊαῖιβ ρ άΠθιι5. (15 
ΡΙΘΟΟΥ, Ὀγδοβία 11 οὐ 0101] τὖ βα  γ 5, 5101 ΒΟΥ ρίιπι 68, 

ἃ ΘΘΠΘΙΙΟη6. ΡΟΥνοῦβα, οἱ τοοθθ. ἃ Παρ 651 ΟΥΙΡΘηΪ8, οἱ ἃ 



ΙΧ. ΑΔΑΡ ΙΟΑΝΝΕῈΝ ἘΕΡΙ56. ΠΙΕΒ. ΤῊ] 

ΟἸΠΟΙἾΒ. ΠΔΘΡΌΒΙθ 15, ἀΠΠΘοβϑιηθ. ὙΠ6]60. ΘΙ {πο ΡΙΟΡίου 
δ Οδι58 1) ΟΠ8. γοϑα ᾿Πα]ΘΉ Δί] οΟμοΙ δία 5811, «ιοά 
ΑἸΧΘΡ 115. γ 015, ΑΥ ραίΐίγοιη, ΟΥΊΘ ἢ 61 80]]Π10οΐ, οἱ ΔΙ ΠΔΓΙΙΠῚ 

ΠΔΘΡΘΒΘΟῚ ΓΔΠΙΘΘῚ. οἱ ρα θηΐθπ ἰδυιίαιο ἤθη (6.15. Εἰ 

ΟἸΠ ΥῸ5 ΓΟΘΆΓΟΙΏ, Π6 1[ἃ ΘΙΓΆΡΘ.18, οἵ ΠΟΘ ΘΙ, ΘΟΙΓΔΩΙΧ]- ὅ 
5115, 6 1η6 δὰ {γβι{Ἰ᾿ᾶτ αἴα6 ᾿ΔΟΙ Δ 5 Δα ΧΊβιΪθ: ΠΘῊ 

11.501} ἃ 6 116, 566. δἰ, 8|105 Ρ]Ε}ἼΠ105. αἰ ΠΟ] 005. 41] 1η- 

(ΘΓ δῖ. [πά66, τἱἱ 106 }}190, Πᾶθο δϑί ΟΠ Ϊβ. Πα ΙΡΉΔΙ]Ο, οἱ 

Ιβίθ. {0}. ὐ Ἰ6ΔΟΙΓΟΟ ΘΟΙΠΙΠ]ΔΠΊ11, ἀπο τη {{415. Δήνοι- 
517} 16 ΘρΙβίοίαβ, τ ἢπιὸ ΠΟ] π16 5.0 νϑϑίου ἀἰβουγγδί, 10 

οἱ ΡῬΙῸρίου ἐδ ηϑ᾽ Ο 6Ὶη ἢΔΟΓΘ5605, Δ νου ΘΠ ΠΙ6 ΟὐΪὰ 50501- 

ἰδηῖ6 5, ΓΠΠΊΡ 1115. ΘΑ Πα 6}, (18 }} 1 γ08 Πα] Πη115, [ἢ ἰΔη- 
ἀππὴ τἰὖ [661 115. Ὸ5. Οἰ]Δ Π] ΡΟΘΠ ΘΗ 18] ἈΡΌΓΘ, ΠΠᾺ 6. ΝΟ ]5 

ΘΟ ΠΊΙΠ]ΟΔΥΘΙἽ115, 1ἰὰ ΟΥΘΘΉΪΒ. ΘΡΓΟ 65. οἱ ἀορσιηδία “θ[θη- 

ἀθηΐθβ. ΘΙΠΊΡΙΙΟΙ ΘΙ ΙΟα 101, Π08, δοοπηἬαη «πο δου ρίαμῃη 1ὅ 
οδί, Π60 ΟΟἸΠ0 ΠΟΒΙΓῸ ΡΔΙΟΙΠη15, πΐ ΠῸἢ ΟΠ] ΔΙ.118. ΘΈΠῊ, 

51. 08 508) ὉΠ Ζανο Ὁ: ὩΘῸ ἸΏΔΠηΠ]1, ὨΘῸΠΠ6. Ρ64]., 51 ΠΟΡ]5 
Β ϑοδη δι ἰθοου, δ νο8. ΘΡΡῸ, 5106. Ο01}}} ὨΟΒ[}1, 8ῖνα 1ηᾶ- 

Π115,. 5106. Ρ6468 [Ἰ16}}{15.. 51Π}}}1ἃ 5501 6015. (18. ΘΗ] 
ΟΔἰ ΠΟ] ΠΟΟΓ ΠῚ ΡΟββις ΔΘΩΊ0 ΔΗΪΠΊΟ 55{1Π 616. οἱ. δου, 6120 

[46 ϑι8η} 015. ΟΡΟΙ] 115. ΧΟ δηΐ, τί ΔαΠδηΐ ΟΥΙΘΘῺ]5 

ἀοο δ δίαιιθ. ΘΟΉ 5} Π111η), οἱ οΥΓοἀδηΐ ᾿ΓΔΘΟΙΑΓ 6 18 ΡΓδ6- 

(ἀἸΟΔ 0], ἤ0ἢ ρΡοίθϑί ΠΠΠπι5. Ὑἱάθυθ θαίΓ6 ΠῚ, ΠΘΉ116 5011 18 

βδηοίι5. ϑἱογο ἢ] 2 Παθο ἴῃ 110}15 περὶ ἀρχῶν ϑ80ΠΡαη- 
ἴ, ΠΙ5. γΟΡΡῚ5. ἸΘΡΊΠλ8, οἱ 1(ἃ4 Ἰο(μιαίι5 6δὺ ΟΥΙθοηθ5, δΙΟα 2 

ΘΠΪΠῚ ᾿ΠΟΟΏΘΥ ΠῚ Θϑί ἀἴοορα 4004 ροβϑιύ ἢ] 5. ὙΠ 6 Γ ρὰ- 
{16}, 510 ἸΠΟΟΠ ΒΘ ᾺΘῺ5. Θ5 ΟΡ ΔΙ, 404 501} π8. ΒΔΠΟΙΙΙΒ 
ΡΟΒ51{ νὴ άογο ΠΠ πη). ΠΠπ4 «πποαπ6. {π|5 ΟΥΙρΘμθμ ἀΠ ΘΠ 61 

( Ῥαιαίαν, 4044 ΔΗΪΠηΊΔ6. ΔΏΡΘΙ {ποΡηΐ 1 Ο06}18, οἱ ᾿οϑί 1 

ΡΘΟΟΔΥΘΡΙηΐ ἴῃ 5106} 18, ΟΠ Θοῖα5. 6556. ἴῃ ᾿βίπηη 41, οἱ 30 

{51 1. {πη 108 οἱ 5ΘΡῈ]Ο ἃ, 510 10 ΟΟΙΡΟΙὰ ἰδία ψο]οραίδϑ, 

ΡΟΘΠᾶ5. ΔΗ ΠΟΛ [π6} 6 ̓ΘΟΟΔίογιη], οἱ ΘΟ ΡΟ ἃ οἰ θθη- 
{απ}, ΠῸἢ (ομρ]α ΟΠ Ἰ51 6586, 5641 ΘΔΓΟΘΙῸΒ. ἀΔΙΠΠΔΙΟΙΊΙΠ 
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Εχίηα. νου! αίθηη [βίου ὰθ Δ|]ΘΘΌ} 86 ἀρ αν 85. Π]ΘΠΔΟΙΟ, 
ἸηΠη] ἃ νοῦ θα πη} {Π0|1οᾶ]., οἱ 5 Πρ] 1065 4πύβ 416 ναγα Ρ61- 
ΒΠΔΒ]0η 6. ΒῈΡΡΙΔηΔ 5. ΠΙΠΟ 5561} ΔΗΪΠΊΔ8 ἰπχία ΟΥ̓ΔΘΟΔΗ, 
οἰγιμοϊορίδιη ψυχὰς ἀπὸ τοῦ ψύχεσϑαι ἰάοίνοο νοοίαα8, 

5 4π||ὰ 46 οοϑ  θβίθιι5. δ ἸὨ!ΘΠΟΤα Ὑϑη]θη 8. ΟΔΙΟΓ ΘΙ Ρ11811- 
ΠΠ1ΠῚ ΔΙΏΪΒΘΙΊΐ : ΠΟ ΘΟΡΡΙ5. Π00, 0}) 14 Ἰιχία ΟΓΡΆθοο5. δέ- Ὁ 

μας, ἰὰ 681 νἱπου μη, 5᾽ν 6. 1ιχία ΔΠ1]8 1 ῬΓΟΡΓΙοἰαίθηη οδά ΔΎ ΘΙ" 
ἋἸο1, 4αΐα Δη Πηδ6 (6 ΘΟ6 10 Χ16}Ἰηΐ: ἃ Ρ]ΟΓΊΒ46. δαΐθῃ 86- 
απ ἀπ τ να ΡΙ πὶ ἀΥ̓ΆΘΟΙ 5ΘΙΠΊΟἢΪΒ. ΒΡ 6]]6 ΟΠ] 6 πη σῶμα, ἰὰ 68 

10 ΟΟΓΡιι5, σῆμα, τὰ οϑ πηοηαπηθηΐαη, ἸΠ ΟΡ ΡΥ ἰδ], 60. «04 
[ἃ ΔΗΪΠΊΔΠῚ ἴῃ 86 Οἰδιιβαη ἢδροαί «ποπηοο ΒΘ ρπ]οΡὰ οἱ 

[π}}}}} οδάανοῦα ΠΟΥ ΠΟΤ. Εἰ 51 ΠΟ γΟΡΠ Θδῖ, ὉΠῸῚ οϑί 

Π65. ποϑίγα Ὁ] ῬΓΔΘΟΟΏΪΠ ΓΟΒΗΡΓΘΟΓΟῊΙ5 2 ὉΡῚ ΔρΟΒίο ἃ 
ἀοοίγΙπα, {πᾶ ἴῃ ΘΟΟ]65115. ΟΠ 15{1 Πποιβαθ ροΥπραί ἡ πὲ 

15 114 Βαμα! Αἀδῃ), οἱ ἃἂά ββϑιηθη οἷ, οἱ δά Νοῦ, οἱ δα 

ΠΠ1Ὸ5. οἷιθ, ΟΡ ϑοίθ. οὐ Π}}]ΠΡ]]ΟΔ ΠΏ], οἱ Τρ] θ6 (ΘΡΓἅμη ὃ 

[πὶ θη ΠΟῸῚ ΟΥἸΐ θΘηΘαΙΟἴο, 564 τηδ] θα ]οίϊο, ᾿ἰχία ΟΥῖρθ- 

ΠΘΙη, (1 ΔΏΡΘΙΟΒ. ὙΘΡΕ Ἰῃ ΔΗΪΠη85, οἱ (6 5110}1Π}1 [Ἀ5{1910 
ΑἸρη 015. [Δ 01} δὲ] ἸΠ!ΙὉΓΙΟΤα ἀοβϑοθηθγΟ: (πᾶϑ8] 6115 σΘηΘΥὶ 

οὐ πη η 0. ΠΟῚ Ροβϑὶΐ ΔηΪΠη85 Ρ6Ρ ὈΘΠΘΩΙΟΠΟΠθΙὴ ἄἀγ86, ἢΪἸβὶ 

ΔΗ96]1 ΡΘΟΟΔΥΘΡηΐ, οἵ (ου ἴῃ Ο0610 51η0{ γΓαίηδο 4ποΐ ἴπ ἰθ Γᾶ 
ῃδ(ν!(αἰ65. ΠΙΠΠ 6 η4ἃ ΟΥΡῸ ΠΟΡ15 δϑί ἀοοίγηᾶ ἃροϑβίοϊο- 
τη, οἱ ΡΙΟΡΠοἰδγαη), οἱ [69 15, οἱ Ἰρ5185. (ΟΠΊ]Π1 βαΙναίου 5 

ἴῃ ΘνΔΉΘ6]10 ΡΘΓΓΟηΔη 15. ὦ ΘΟΠ ΓΑ ΟΥΙΘΘΠ65. ΡΡΑΘΟΙΡΙΐ, 
ο5 οἱ ἰθρθιὴ ἀαΐ, αἱ ἤθη (0 Π|, ΘΟΙ ΒΓ ]η9 11 ΠἸΒΟΙΡα]05 βιι08, Π6 

4115. οὐοἴ ἴῃ ΘΟΘΙ ΠΏ ἃΒΟΘη6γθ, ΠΘ ΡΘΙΠ5. ᾿[ΘΡ ΠῚ ΡΘΟΟΔΠ5Β 
4πᾶ] 1ἢ (618 δηΐθ ρϑοοδνθῦαί, ῬΓΔΘΟΙρΡΙ(Θ" ἴῃ ἸΠΠΠΠ Δ ΠῚ. 
Ουδηᾳαδηη ᾿ἰϑἰπβη 0 1 Πιιρὰθ οἱ 46] Γδιηθηία 8016 8. 16 βου]- 

Ρἰαγα τη ΓΘ ΡΙ ΘΔ 6 ρου οβᾶ, οἵ, Αἰ 5 σηἸΠοδη 6 {8 Π} 
80 {04 νου οϑί, δἰ} 816, (ἸΟΘη 5, ΡΥΠΠ8. {πᾶ ἃ Π1Δ|Π{|ἃ 

Πα ]Π]ΔΓΘ, ΘΡῸ ἀθΠ 41. Εἰ 1Ππ44,| ΓΤ νθυίου δηϊ πὰ τηθὰ ἴῃ 
ΓΟ]. Θ ἰπᾶπ|. Νοο ποῃ οἱ {Ππ44Φ| δάπιο 46. ΘΓ ΌΘ 6. ΔΗΪΠΠΔΠῚ 

Πιθᾶπη. Εἰ 1ῃ ἃ]10 ἰοθῦ, ΘΟηΠΘθΟΡ ἀοΙΏΪηΟ ἰῃ ΓΘΟΊΘΠ6 
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γΊ ΝΟ. ΟἿΠῚ 4118 ΡΓΌΟΘᾺ] ἀἀΠ010 56 Π 8115 ΒΟΡΙρΡία 86. 4Ἰν]ηδ6 
510, 4δη) 16 1 ὨδΔΘΟΙΘΒΙΠῚ 5118Π}] Π]Δ] 19 ὴ8 [ΠἰΘΓΡΓΘίΔ( 06 

6 ἀδίονχαοί, (ποῦ [Δοϊπί οἱ Μδη]οΠδ 61] οἱ (ἀποβίιοὶ οἱ ΕΡΙο- 
ῃΙΐαθ οἱ ΜΑΙ ἢ15 ϑθοίαίονθϑ, οἱ 1186 ΔΘ ΘΒ65. ΠΠΠΊΘΙῸ Οοἰο- 

δἸηΐα, 46 δ ΡῈ. ΒΒ Π10 ΒΟ ρα ΔΡαΙη [ὉΠΐ6 ΔΒΒΠΠ] ΘΠ 685 δ 

(Ε5{ΠΠ]Ὸ ἢ1ὰ, ΠῸἢ 1ΐὰ πο ργθίδη ιν, αἱ ΒΟΥ ρία ϑηΐ, 564 5πὴ- 
ΡΟ αίθη. ΒΘ ΠΟ ἢΪ5. ΘΟΟΙ 585 101 [ἃ νοὶ] πὶ οἰ θη Πάν α. «πο 
1ρ81 βθηΐμπιηΐ. ΠΙᾺ ἀποατι6, 404 ΒΘ ΓΘ. ὨΓ π1, ἀΟ]Θδιη- 

Ὧ6 δὴ 116468Π|, ΠΕΒΟΪ0θ. [ΠΟΟΐΟΙ ΘΟΤΘΟΙ5. ΟΥΙΘΘ 65. διιοί 

ἀοοοῦα, αἰ θο απ ἃ Τα {π᾿ ΤΠ 6556. {πο [ἀθγὰϊ: δ 10 
Δα οδηάθηη το! αρπὴ αἰση]ίθηη, οἱ ΘΟ ΒΟΘΏ ΒΕΓ ΓΘΡΔ 

ΟΟΘ]ΟΥ1Π). ΡΓΡῸΪ ποίαθ! {118 ἴδ νθ 0015 οἱ βίοι άπ αἱ Ποο 

Ὁ ΓΘΟΙΡΙαί, ἀπο04 βαηοίι5. Ιοδηη65 Βαρι(ϊδία οἱ Ῥϑίνιιβ. οἱ [οδη- 

65 Δροβίο!ιβ οἱ δνδηρο δία, ϑαϊαθ ΠΟ 4π|6 οἱ Ἠ]ΘΓΘΙ 88, 

οἱ ΓΟΙῸ] ΡΓΟρΡἢοίδθ, οΟ Πα ΓΘ 65 ἤδηΐ Ἃ14}}0}1} ᾿ῃ ΓΘση0 006- 1 
Ἰογαμ ὁ Ριηδοίθυθο [υἸγοδιὴ οἷτι5 ΘΧΡΟΒΙ ΠΟ Π ΘΙ ΒῈΡΘΙ {ἘΠ|Ο]5 
ΡΘΙΠο615, «πδηΐο οομδίι, «αδη 5416 ΘΡΟΡΙΪ ΔΙΟΙΠ] ΘΗ (15, τ 

[1088 Ρ6]ΠΟθὰ5. ΠπΠηΔηὴἃ 6586. ΟΟΥΡΟΓᾺ ΟΙΘΘΡΘΠ)5. (1 

᾿ηἴ8Ρ τη] αἰΐ, ὨΠΉ(Π14 ΘΟ ΑΡ5. απ ΒΟΟΓΟΙΒΟΔΓΙ5. Γαΐ 

ἄθιι8. αἰ σοηἤσογοι. ρΡ6}165. δη] πη ἢ οἱ ΘΟΏΒΙΘΡΓ οί, ΟΧ 618 20 
{ππ|0ᾶ5. Ρ6]]Π16085. Αὐαπὶ οἱ ἔνδο ἡ ΜαηϊἝθβίι πη οϑί οΥρῸ, [η- 

15 411, {πο ἀθ ΘοΡΡΟΡΙθτ5. ποβίν]βΒ. Ἰοψαδίαν, Εἰ 51 ποὺ [ἃ 

68, αιιοπηο 0 ἰΘΡΊΠηι5. ηΐ6. Ρ6] 106 85. ἱπη]οὰ5. οἱ δηΐθ π0}}6- 
ΑἸ 8π| οἱ 46 Ῥαι δά }850. ΓΠ]ηΔΠ|, Αὐτὴ ἰοαιθη θη] ἤῸὴ 86- 

ΟΠ ππὶ Δ] ]ΘΘΌΡ τη, 564 γ γο, “00 ΠΟ Ο5 ΘΧ ΟΒΒΙΡῈ15 Π]6]5 25 

οἱ ΟΔΙῸ (6 φὰγη6 πιο} Απὶ πηᾷθ αβϑιπηρίπη οϑί ΠΠπ|, 
404. αἰνίηι18 56 }Π10 ἰθϑίδί ιν, “6 1] 6115. ΒΟΡΟΓΘΙῚ [ἢ 

Αάδιη, οἱ ἀουν, οἱ ϑυμηρϑι πηι (6 ΟΟΒ.15. οἰμ5, οἱ δέ- 
ΠΡ] ΘΝ ΡΓῸ 6ἃ ΟΔΓΒΘΙΏ, οἱ ρα! οαν! οοδίαπη, 4πᾶπὲ {π|6 

ΘΧ 60, {ΠΠ1| 1π ἸΧΟΡΘΠῚ Ὁ Απΐ 486 ΘΟΡροΡἃ σοηΐθθθθαὶ Αἀδιὴ 80 

Βοί γα [0118 ἤοτι5, ροβίψιδιμη οοιηθάθυπηι (86. ἄγ οΓ 6 νοΐ ἢ 
(15. διΐθιῃ ρδιΙΘπίου ἰθγαΐὶ ΟΥΙσΘ ΘΠ. {{|0}1018. ΔΙ στ Π]Θ ἢ Δ{10- 
105 ΓΘΒΕΓΘΟΓ ΟΠ ΘΙ. ΟΔ1 18. Πα π5. Πορδηΐ6Π), διοπί ἀθοϊαγαί 
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ΤΠ] ΔῊ [65 {|551016. ἴῃ γΟ]Π]η 6. ΘΧΡΙ Δ Δί! ΟΠ] Ρ}1}}1 88 ]}}} οἱ 
ἴῃ 81115. τη} {18 ἸοοΙθ Ὁ Αὐἱ 4115 δυάϊαί ἴῃ {ΘΠ 10 οοο]0 40- 

Δ 6). ΠΟΡ15 ΟΥΙσο ΘΠ ΡΓΡΔά δι, οἱ 1ΠΠπ|η|. 46 5011- 

Ραμα ΘΟΠΙΠ]ΘΙΠΟΓαΐ, 46 (θὰ δ] ΘΟΘ] 5618 γδη ΒΓ θη θη, οἱ 

δ ΟΠΊΠΘ5. ΔΙ ΠΟΓΟΒ, (π|ᾶ6 ΒΟΡ 01 ἰὴ ΘΠ651 810 ΔΙ]ΘΡΌΓΙΟΘ 
1η{6}}]9Θηῖ6η, «04 50]]Π10οὺ ΔΡΡΟΓῈ5. ΔΏΡΘΙΙΟΔ 8 [ΟΡ Δ] 65 

51η1,. ΟΠ] Π0Ὸ νυ] 85. ΠῸῚ ΓΘΟΙρία Ὁ Νοάιθ θηϊηὶ Εἰχὶϊ 
βου ρίανα αἰνηἃ, ἀδροβι! ἀοι5. Αἀδιη οἱ ναι 1 [ΘΙ ΓΔΠῚ, 

56 “οἰθοῖ! 605 486 ρα! 80, οἱ ἢ ὰγο [θο, 608. Ομ ἃ ( ἢ 

10 ΡΑΡ δ Ἰβη." Νοη δἰΐ, 810 ρᾶγδάϊβο. “ΕΓ ρόβιν τγοπη- 
Ῥθδθαμ [θᾶ π οἱ (ΠΘΡθ᾽πὶ οὐβίο "ρα. ἸηἰΓοἸ πῇ ΠΙΡῊΪ 
γα. Νοη αἰχιί, δϑοθηϑη. “ΕΠ Ππνῖπ85 ΘοΓΘ ΙΘθαία} 

οχ 46). Νοη αἰχιΐ, ἀδϑοθηα! οὁχ Βάθιη. “156 ἀϊν!- 

ἀν ἴῃ αυαίιιοι" ΡΥ ]ΠΟΙΡ]α, ΠΟΘ πηὶ ΡΠ Ϊ80η., οἱ ΠΟΠΊΘη 

16 ΒΘ] ἀθοη. ἔρο νἱ11] δήθ (ἀθοη, δ118ἃ8, 411ἃ8 ΠΙ5 
ΟΔΓΠΘΙΘ. ΟΟἸ]}18 ἀΒροχὶ. ἰβίθ οδί ἄθοη, Ἃᾳθη ΠΙΘΓΘΙἢΪὰ5 
ἀδηγηοηϑίγαΐ, ἋἀἸθθη8. “414 νΟ}}]5 οἱ νὰθ Αθουρίϊ, αἱ }1- 

᾿ᾶι15 ἁααδιη (60 {υγ ]άδιηῃ ἢ ΒΙΡῚ οἱ 46 ἢοὺ ᾿ηᾶρη0 

Πα η6. ΡΠ γαίθ. δή 1ἃ8 ΒΠΏΡ]Π1ΟΙ(ΟΙ, 4088 ΠΔη1 Ροΐ65 ἰδη- ἢ 
20 σῸ 6, ΟἹΌ 501} 676, ΠΟῊ Δ]11ἃ5 5ρ11{π4165. 00] Διί ΠΠππ 1 ἃ 

δ ηΐ, 4π86. οἱ νἱἀθηΐ" οἱ θη Γα}, 101 ΘΟΠΒΘΙ]ΠΘη5 6ϑί, 
4ποα οἱ ἤοιιβ οἱ δῖα ᾿ρηα, 46 {0 Ὲ5. 4ἸΟ ἐἰθιι5, “ΘΧ ΟἸΏΗΙΪ 
ΠΠρηο, 40 δβ. ἴῃ ρδΡρα5ο, οΟΙηθ 65," 51}2}}1ἃ 51η{ 1015 

οἱ, 8115. ΔΡΡΟΡ 15, 5100 ΠΏ] ἃ 51}}}}1ἃ διηΐ ΠΕ 1115 οἱ 

20 Δ61118. 51 δυίθιη δ΄ (τιᾶἃ6 ΘΟΙ 1 γΘΓῸ Δ τὰ Θ5ί, ἢθΘΟθ588 
Θδέ πί οἱ Ποὰ5. Ὁ ἃ 510, οἱ δ᾽ Πρηδ, οἱ Αἰ(ἰἶδη ΘΓ 15. ϑίδί 

ἃ ῬΙΠΟΙΡΙΟ Ρ] ΘΕ 15. 1 ΘΟΙΡΟΙῸ, διοπ! οἱ να, οἱ πῸὴ ἴῃ 
ΡἢΠδηϊαϑηηαίθ, οἱ ροϑί γῆ, αἰ γὰ}} ΟΥΙΘ θη 685, ΡΡΟΡίοι Ρ60- 
οαΐπ Ροϑίθα ΟΟΥΡ̓ΡΙΙΒ ΔΟΟΘΡΟΙ. 564. 410}. Ιοριμηι5. 4πο4 

80 4 ῃοί15 ῬΔα]}115. ΓᾺΡ 5. 510 πἀβά6. δά (6 Πα ΘΟΘ]1πΔ οἱ πΒ(16 
ἴη ΡδΡρδάϊβιιη. Βθηθ ἀἸο]ῖ8.ι (δηο ΡΟηΪΐ (Θ᾽ ΘΟΘ] 1, 
οἱ ροβίεα Δ 141|, κοι 1ἢ ρΔΙΔα βιη),7 ΟβιΘηΠ 4110} 6586 
ΘΟΘΙ μη οἱ 8}101 ρδρά!βιη), [{ΠΔ5 Ὑ67Ὸ Ρ᾽ΔΟΒ 1Ρ185. 65. ΠΟῚ 
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βία! Πηῖ Δ] οἷαί ἀίαψιιθ οοΟηἰθμηηδί, ἀϊοθηΐ ΟΥβθηθ 46. διμι15 
46. ΒΌΡΟΙ ΠΥ ΔΙΠΘΗ 1 811ηἴ, ΠΟ 6856 Δ 1|ἃ5, 5664] [οΥ1]- 
{165 “ιιϑΔΠ| ΠΡ] 1οΔ 6 ΡΟ Θϑίδ[15, οὗ ΓΌΓΒΕῚ Δ4188, ατι86 
ΒΈΡΘΙ (ΘΓ 501η1, ἢ0Ὸ οϑὲ 5810 ΠιηΔιηθηΐο, 6586. υἱυπ65 
ΘΟ ΓΤ 185, 14 οδί ἀδοιηοηθ5.} Εἰ «ποιηθ6.00 ᾿θριημ8, ἴῃ α1- ὅ 
ἴαν!ο0 ΔρΡΟΙὰ5. οδίαΥΠδοίαθ. Ο06}1 οἱ δήτιαθ. ᾿ηπη 44586 4ΠΠαν]]} 

Β.ῈΠΑ4Θ. ΔΡΘΙ βιιηΐ [Ὁμ.65 ΡΥ 581, οἱ ἰοίιθ. μη 418 ΟρΘΥία5 
Θϑ Δ(0]18. 

Ο [ἸῸΡ ΠΟΙ] Π1Π ᾿ΠΠΟἴ 115. 5{Ἀ}ΠΠ|46, 401 το] Φαθυηΐ 
{Ππ φαοὰ ἴῃ ΡΙΌΥΘΡΠ15. ἀἸο αν, “ἀπ, Π]], ΟΡ ΟΠ 6 ΠῚ ρΡᾶ- 10 
{15 {π|, οἱ 6 ΔΡΠ1Ο]85. ΙΘΘΘ Π]Δ[115 {πὰ6: οἱ Θοηγο δὶ ϑαηί 

Δ] ΘΡΓΟΓΟΙΏ, οἱ ΠἸοιηΐ δία! 0. υὖ ΡΡΙΠΘΘΡΒ. 5111 51}, π60 00η- 

ἰθηηΠηΐ 165 [αΐπᾶ5, 4πὰ6 (Ἰδοιηΐ ἃ ἰαίιιο., 5ἰσαΐ βου ρέμα 

ἰοϑίαί αν, “ἀὐππ18. δπίθιη ἰδία ἸΟΘ]1", οὐ ΘΟ Θἰι15 Ὑδηἃ 
16 }}1911. [{π46 ΟΡΒθογο 16, ἀἸ]ΘΟΙΙββίμηθ, οἱ 4ιᾶϑὶ τη ΘῈ 5 [δ 

[615 ΡΙΌΘη5, ΡΙΌΡίΟΙ ΟΡ ἀΐθ, «Δ ΠῚ Ἰὴ 6 Πα 60, ΡΓΘΘΟΙ, 
ΒΟ η5. οἱ ΟΥΔΠ5. π΄ ΠΉΡΙΘα5. Ππ᾿|Ὶ «αοάὰ ἀἰϊοϊίι, “ΟΠ ηΘ 

ΟὐἸθη65. 6, ἀοπλη6, Οὐἶν], οἵ ΘῈΡΘΙ 1] 1005. ἰπο5. (ἃ θ6506- 

ΟΡ Ὁ Τηϊπηϊοα οἱ ἀἰρηὰ Οὐ͵0 ΟΥΘΘἢΪ5. νοΡΡὰ ϑιηΐ, οἱ ἄθο 

ΓΟΡΟΡΉ ΔΗ, οἱ ΒΔ ΠΟ 15. 6118, οἱ ΠΟ βία 5018, {86 ΕΑἸΧΙ, 20 
564, οἱ δ]1ἃὰ 1 ΠΠΠΊ6 ΓΔ} ἃ. ΝΘάθ. ΘηΪΠ) ἢη0 ΠΏ] ΡΓΡῸρο- 
βἰζαη. οϑί δήγοϑιιθ οἶα ΟΡ 615 ἀορτηδία αἰβριιίαγο. ΝΙΒ] 

11 ΘῈ ΡΙρΡαΙ  ΟΥΙΡΘΠ05, Π6Ὸ ἴῃ Ιη68ἃ σΟΠΟΙΔΙΟΠΘ [ὉΠ|| ἢθὸ 

ΡΙΌΡΙΘΙ ΔΙ Π{π|ὰ8 Γ65. ΤΏ1106}] οἱ Παρ αἸ αίθ πη οὐ Π1Π} ΔαΥΘΙΒΙΙΠη 

{ΠῚ ΡῈΡΉ ΔΒ 16. ΘΈ50601. δ661, αὐ ΒΙΠΊΡΠΟΙΓΟΥ [αΐθαν, (0160, 2ὅ 
οἱ νὰ] 46 ἀο]θο, ν᾽ θη 8. θ] 105. [ΓΙ ἢ, οἱ ΘΟ θ᾽ 8601- 
Ρι6, 481 ΡΓΟΓΘΒΒΙ ΘΟ θη Πα θθηΐ ΠΟ ΠΙΪ]]Π]Δη], οἱ ἴῃ ΘΥΔΘΠΠ 

Ὁ Ζπο(16 5ΔΟΘΡΟΓ}1 μ᾿ ΔΧΙΠ.1) ΡΟΡΥΘΠΘΙ ἢ, 6118. ΡΘΙΒΕΔΒΙΟῊ]- 

θ8 ἀδοορίοβ οἱ Ῥϑυυθ  β βϑηα ἀοοί]ηἃ 0105 [Δοῖ08. 6556 

ἀἸᾺ 0} 1: 1ἢ 4υ  115 σοι ρ]οίπμη οϑί ΠΠπὼ σαοα ἀἸοΙγ, “ΘΌΡΘΙΡ 80 
ΟἸΠΠΘΙῺ ΠΠΠ] ΠΟ Ώ ΘΙ. ἢπ4|{, οἱ οϑοδθ θ᾽115. οἰθοίαθ, οἵ ΘΟηρΤ- 

ΡΥ, δοπί ἀΓΘηδιη, Οδρν] αθιη." Τ6 δυΐθη, [Γαΐ6}", ΠΠΡΘΓΡοί 

ἄδιιβ, οἱ βαῃοίαπι ΡΟρα πὰ (Π 1511, ΦᾺΪ {01 ΟΥ̓ 5. οϑί, οἱ 
ΕρΡῚΡΠδηΐτι5. ΙΥ͂, 2. θ 
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ΟΠΊΠ685. [Γαΐ "65, 4] ἰδοιπι ϑηΐ, οἱ τηάχίηθ Βαβησμ ΡΥ βθγ- 
ἴθυιιπ), ἃ}0 ΠδΘΡΘ81 ΟΥΊΘΘΏΙ15. οἱ, ἃ0 4118 ΠΑΘΡ ΒΡῈ 5 οἱ ρου 0 Π 6 
ΘΑΡη. 51. ΘΗ ΡΡΟΡΙΟΡ ππππη γ θη, δι ἀπι0, 486 ὁ0η- 
{γα ὰ ΠάΘῚ ϑαηΐ, τυ] 6 ἤδΟΓΘ565 Δριθοίαθ ϑαπὶ Δ}} ΘΟΟΙ6ϑ]ἃ, 

5 ΖπΔηΐο Π]Δ915. ΠΟ ἸηἴΘ᾽ ὨδΟΓΘΙο05. ΠΑΡ Ια, 4] ἰδηΐα5. Ρ6Γ- 

γουβίαίθβ, οἱ ἴδηι πηαΐὰ ἀοριηδία οομίτα Πάθιη Δα] νυ ΘΗ], 
ἀδᾳα6. οἱ δοοϊθϑίαθ Ποϑι15. οχ τ} [Ιηΐον τππ]ΐα ΘΗΪΠῚ 1η8]8 316 

ο(ϊαπὶ {Ππ|4 ἃιιβιι8. ὁδί ἀἸ θυ, ΡΟ 1556 ᾿ΠΠΔΡΊΠΘΙη ἀἄ6] ΑάδΙη, 
οατὰ ποὺ ἴῃ ΠΌΪ 0 ρΘμϊ5. ΙθῸ0 βου ρίαΓΆ βρη! Ποοί. 51 Δ ΐ6 

1011 δββοί, πυῃαιᾶπ) Ομ, {πᾶ6 ἴῃ τηππ0 5πηΐ, 5ουυ ΓΤ ηΐ 
5ΘΙΏΪΗΙ Αἄδιη, [ἀ οϑί, ὈΠΙΥΘΡΒΟ ΘΘΠΘΡῚ ΠΟΙΠΙΠΠΠη, 510} οἱ 

Ιδοοθι8. ἀροβίο! 5. Ἰοααϊί, “ΟἸηηΪὰ ἀοΙηδηΐ, οἵ ϑαθ]Θοίᾶ 
ϑιηΐ Πα ΠηΔη86. Πδίι 86. ΝΕΠΟΠΔΠῚ ΘΗΪΠῚ ΠΗ ΘΡβἃ 5] 6 οία 

οϑβϑϑηΐ ΠΟΙ ΏΙΡΙ5, 51 0 ΠαΡΘΡΘηΐ, ΠΟΙΏΪΠ65. ᾿πχία ἃ αποά 

16 ὉΠΙν ΘΙ 55. ΠΠΡΟΥΔΙΘηΐ, ἹΠΠΔΟΊΠΘΙη (6. (ΟΠ ΠΡ Θη5. Διιθ 1) 

αἴθ. ΟΟὨΒΟΟΙΔη8. ΒΟ ]ρίαα αἰγηᾶ οΤαίη ΘΗ ΘΠΙΟΙΟΏ]8, 
4ππ ἀἀδπηὶ ἀοηδγοναί, οἱ σΘη ΘΙ [ΟΠ] 115 {πᾶ6 ΘΧ 60 οΓδηΐ,Β 
Ὧ6 41] [ΟΡ δ᾽ Δ ]Π0 8 ἸΠΓΘΡ Γι. διἀθυθηΐ ἋἸΟΘΡ 6, ΠΗ] 

ἀδίδηη οΥ Δί!) (61 οἵ 1Ππ|ΠῈ 50111ηῚ [οί πη 6586 δ ᾿ΠΠΔΡΊ ΠΟΙ 

40 46], (|ἃ ᾿]αβιηδίιι8 οϑϑοί οχ ἢπιπ0, δἰ ΠΧΟΡΘΙῚ 6118, ({18Π| 

ΟΥΘαβ56., (6 οοϑία ὙἹΡΪ, 605. γ6ΓῸ, 4] ΘΟΠΟΙΡ ΡΘΗ ΠΡ [πῃ αΐθΓῸ, 

οἱ ΟῚ [ἃ ΠΔΒΟΘΓΘηΐα1 τί Αἀδπι, 46] ΠΟ ΠΔΌΘΥΘ ᾿ΠΠΔΡΊΠ ΘΙ, 

ϑίδι ἢ ΡῸΓ ΟΥΠΠ6ΠῚ {πηρ][, οἱ (1Ο1, “οἱ νἰχὶ Αἄδλη ἀπ 66η- 

ἰο5. ὑὐριηΐα ἃηη085, οἱ οοσπου! Εν! ΠΧΟΙΡΕΠῚ ϑιιαιη, οἱ ρΡ6- 

20 ΡΘΡΪΣ οἱ ἤίαπὶ ἰπχία ΒΡΘοΙθπῚ οἱ {ιχίᾶ ᾿ΠΠΔΟΊ ΘΙ 618, οἱ 

γοοᾶν ΠΟΘ Θἷ115 δίῃ." ΠαΡΒαΙΉ( 16 ἴῃ ἀθοίηᾷ σ6Π6Ρἃ- 
(ἴοη6 ρΡοβί ΔΠη05 15. ΠΏ116 ἀποθηίοβ βοχδᾶρίηΐα ἄτιῸ5. νἱπά!τ- ἃ 
ΘΔ ἢ5. (6115. ᾿ΠΠΔΘ1Π6ΠΊ 88Π|, οἱ οβίθῃ 6 η5 {πο σγαία, (δὴ 
ἀοαἀἸϑθοῖ ΒΟΉ ΏΙθ115, ῬΘΙ ΒΟΥ ΓΓοί, ἰῃ οἶδ, 1} “Π6 ΟΟΙΠ ΘΑ ΘΙ 5 

80 ΟΔΙ ΘΠ] ἴῃ ΒΔΏΡΈΪΠΘ: ΘΡῸ ΘΗΪΠῚ Π]ΟΙβοα ΘΔΠ ΘΠ 6ΠῚ ὙΘΒΓΓΕΠῚ 
46. τἸηδη1: ΟΠΊΪΒ. ΠΟΙΏΪ15 οἰ 46 η {15 1{Πππ|, «ἰὰ ἃ ᾿πηΔ9]- 

6 ΠῚ (ἰδἱ ἴδοὶ Ποιηίηθη)." Νθο πο ροβί αἰίθιαβ ἄθοθη σ6- 
ΠΘΡΔΙΙΟΠῸ5. ἀβάπθ δὲ ΑΡτγαΠᾶη, οἱ ἃ0 ΑΡγΆΠΔη πβ64ι6 δά 
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Πάν 4185. ΘΠ ΘΓ ΟΠ 65. (πα ϊπογ 6  η: {86 ν]ΡῚ ἢ] φααίιον 
ΘΟ ΠΟΥ ΙΟΠ65. 51Π}}} [ΔΟΙηϊ ΔΏΠῸΒ 5. Τ21Π16 οθηΐιπ) ἀδοθπὶ 

οἱ βϑρίθῃ, βΡ᾽ΡΙ 5. ΒΔ ΠΟΙΠ5 1 {ΠΟΘ ΘΘΙη0 Οοίαγο ῬΒΔ]Π10, ΟἸΙΠῚ 
Ὦ φαθυ Ροίιμ" 46. ΟΠ] τι5. ΠΟΙ ΠΠΡ15, «πο ἴῃ νδηϊίαί Δ} ι- 

ἰανθηΐ, οἱ ρϑοοδίῖϊβ θϑβθηΐ ΟΡ ποΟχῆ, ΙΟαυΠ αν. “γοΡΠ ΔΠΊΘη ἰῃ 5 

᾿Ππ] 9 ]η 6. ΡΟ’ ΠΡ αΪαΐ ΟἸΠ 5. ΠΟΠπΊ0. ΝΟῸ ποη ροβί Πανὶ, 

οἰ] πη 511} ΘΟΪοΟ 6. {ΠΠ]0 δἱι15, ΘΙ Πη15. (16 (αἰ ἀπ ΒῈΡῸΡ 
(61 ᾿πηᾶϑὴη 6. ΠΟΙ] Πδίιη), Ὠ1ΟΙΓ ἴῃ ϑαριθη 1, {πὰ6 {Π{ 010 6115 
ἸΠ5ΟΡ Ια. “Οὐ αν 4615. ᾿ΠΟΟΥ Τα πὶ Ποπποη, οἱ ᾿πηδο]- 

ΠΘΙὴ διὰ θ]Ὸ} 1 οἴα 5. ἀδαι οἱ. ΕἸ σαγϑαπὶ ροϑῦ ΔΠΠ05 [0 
ἰγθοθηΐοβ πΠᾺΠ] ΘΟ Ὁ]115. ΤΏ]ΠΠ15, ἢ ΠΟΥῸ ἸΘΡΊΠΙΠ5 Γοϑἰδηηθηΐο, 

(πιο ποῃ ΡϑυἸἀθριιηΐ ΠΟΙΏΪΠ65 Ἰπ]ΔρΊ 6] (61. ἴδ Οθι15 ΘΠΪΠῚ 

Α δροϑβίο! 5. οἱ ἰγαίον. ἀΟΙΏ] 1, Ομ π|8. οἱ ΒΠΡΓᾺ ΠΙΘΠΠΙΠη115, 1η- 

δίγαα! ποθ, Π6 ΟΥΘΘ8. ΔΈ 1615. ΟΡ] ΔΠ}11., ΠΔΡΘΡΘ. ΠΟΠΊΪΠΘΠῚ 

ἸΠΠ ΟΊ Π6 ΠῚ οἱ 5] πη 6 πὶ 46], Ναπι {πππὶ 46 ΠΠηρτιὰ ΠΟ- 1 

ΠΏ] η15. ἰα(1π8 αἰβριιαββοί, δά θο “5.4 01}6 τη] 1 : [ἢ ᾿ρ88 
{π|ρΡρὸ Ρομθάϊοηι5. ἄθιιπὶ μα Ρ6Π), οἱ ἴῃ ἰρ88 πη] ΠΟ] Πη118 
ἀδιπ ραίγοιη, οἱ 1ῃ ἰρϑ8ἃ τη] ΠΟ Π15. ΠΟΠΊΙΠ65, {Π| δά 51Π}1- 

{|π4]Πηθ ἀδὶ ὁοη 111 δας." Ράμ]5. ἀποαιι6. νὰ5. ΘΙ ΘΟΙΟΠ]8, 
οἱ «(τ σοί Δ ΠῚ Θν ΔΉ ΘΘΙΟΔ1η΄ 518 ΡΥΔΟΟ ΙΟΔ ΟΠ 6. ΘΟΙΏΡ]ΘΥ, 20 
ἰοοεδί πΠῸ05 {πο Ποπ]ο δ ᾿π]ΔΡΊ ΘΙ οἵ ϑΠ}Π π4] ποῖ 46] οοη- 

ἀππ|5. 5110, ἀἸΙΟΘἢ5. “ὙΠ πο 466 ὺ Πα ΡῈ. ΘΟπΊαιη, {πΠἢ ΟἹ]ΟΥΪἃ 

Β οἱ πηδρῸ 46] 510: ἹΠΠΔ ΟΊ ΠΘΙῚ 51 ΠΡ ΠΟΙ ΓΟ ἈΡΡΟΙ Δ Π5. 5110 ΠΟΙΏΪΏΘ, 
51Π}1}Ππ|6 ] θὰ. διι6 πὶ ΘΟ]. 6. Δ} 06 }] Δ ]0Π 6. 5]6 ἘΠ 88. 

ΡΓῸ {065 ἰριαν (ΘΠ 0118, {4π86. ΠῚ, 51 46 βου] ρίΓἃ 25 
β8 Ποὰ ΓΟΡΟΙΊΓΘΠῚ, ἀἸσΘθὰ8. ΡΌ856. ϑ{Π 00 Γ6, Θοο 6 βθρίθπι (68{1- 

το ηἷὰ ἀράϊπηιι5. ΟΕβ8. ΘΓΘῸ 565} Π 60} ΟΥΙΘΘΠΪ5. 1Π6ρ[185, τι 

ΠΟῸῚ ΘΤΆΨΙΠ5. 11 ΙΟΖιαν, οἱ 51 Π}}}15 οἰ Ποῖα. νοὶ ᾿ρ851, ν6} 
αἰδοῖ ρ.}}15. δἰτι8, 411 δἀθηΐ 1ῃ ΡΘΙΊΟΙ]ΠῸ ΔΗΪΠΊΔ 8 511886 Ἀ5ΘΘΙ ΕΓ 
{ποΦουηάπ6. οἷβ. ἢ ᾿νποοὰπη γΘΠΟΙΐ, οἵ ᾿ηΔ0Ὶ5. ΤΠ 6 γ6. 6160, 80 

οἱ ΠΟῚ ἃ) 60 Υ6] ΟΥΓΆΓΟ ν] ἀἴβοογο νου αίθη ἢ Οὐ] ἀ8Π| 6Π1ΠῚ 

ΘΟΡΙΠῚ ἀϊοιπί ἀπο ᾿τηαρῸ (61, {πὰ ΡΥ15. δοῦθρὶς ΑαΔΠ], 
ΟἼΠῸ ρθοοδηίθ ρουῖου. ΑΠΠ ββριοδηΐα!" ΟΟΓΡι5, 4ποα ἢΠ]Πι5 

ΘἘ 
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46 μαθι (γι οϑϑοῖὶ οχ Μίαν, ρθη) 6886. ᾿Π]ΔΡΊΏΘΠῚ, Δ}1] 

ΒΘΏΒ111, 411 ὙἹ Πα 6, 511 ᾿αρίϊβηηα, ἢ1 ἀ4πο(ἱ ΠοιΙηο0 δή Ἰηᾶ- 

οἴμοι ἀἄ6] «οποία ΟἸΠΠἾθ 115, ΘΡΡΊΟΥ.Π. Τ2016. ἢᾶ60 νοὶ 1}ἃ 

Γποίϊδηίοβ: 4π|08. ΟρΟΙΘθαΐ ἰδηΐαμη οἰ προ θ ἀἸβΟυΠθ ἢ, ΠΡΟ 

5 ΠΘΡΆῸ 4πᾶ6 Ἰο(α ιν ἄθιι5, οἱ οὐὔοθηΐθβ 5] ΠΡ ΠΟΙ ΓΘ ΒΆΪνΟΒ 

ΠοΡῚ.. ἀἄδοάαθ οομοθάθυο ἀΟηΔίΙΟΠΙ5. 8186. ΟΘΡ δὴ οἵ, γ θυ] 

Βοιθη 81}, ἴῃ {πᾶ ΡΟΓ ΒΒ] ρᾶγίΘ. ΠΟΠΊ]68. ΘΟΠ ΔΟΡῚ δά 
᾿πηΔρΊ 6 η οἱ 5:4] 6 5181}. ( Πᾶθ ΓΘ] ΘΗ 65 
1.115. 56. 4υδΟΒ ΠΟ θι15. Πρ] ΔΓ ηΐ, οὐ ΡΘῚ 00 1 ΘΟΘΠΠῚ 

10 ἀοιηο ϑὶ δ1η1, ρθοθδίοναη. Νοβ δαΐοθιῃ, «Π] οἰ Ἰββῖ πη, ΟΓ66}- 

1118 18, 4πᾶ6. Ἰοοιίι5. δϑί ἀΟΙΏΙη5, οἱ βοη5 4ποἃ 1 ἢ 
Ομ Οἴ15. ΠΟΙΏΙΠΙθ115. ᾿ηΔΡῸ (61 ΡοΙἸηδΔηθαΐ, ἰρϑί 6. ὁ0η066}1- 

Ιη18 ΠΟΒ86 ἴῃ 4πᾶ ρᾶγ16. ΠοΙηῸ δά ᾿πηΔΡΊ 6 ([6] ΘΟὨ ΑΙ 15 

511, 564. πρήίπο {Ππ4 φιοά «υϊάδη 1 δρ᾽βίοϊα Το η 15 ἰθρϑη- 

15 (65. ἤ0η ἰπ|6]]Π1στηΐ “πΘηΖη}) ἀθορίαί, {01 ἸοψαΠ αν “πη 0 
ΠΠ (61 5.1Π}118, οἱ Ομ] ΔρΡΡδΡοΐ «ποἃ οΡ μη, ΝΟΥΙΠΏΙΙΒ 

δαίοιη, (πὰ ΟΠ] 1116 ΓΘνοΪαΐ 5. [Ἐ6}}1, 51.11168. 6ἱ ΘΙ] Π118. 

ὙἹ ΘΡΙ τ 115. ΘΠΪΠῚ Θ11Π|, 5101 οϑι. ΠΟ ΘΠ ΡΓΟΡΙοΙ 91]0- 
τη, 4πᾶ6 101 γΓΘυοἸαη ἃ οϑί βΔΠΟΙ15. 6.118,“ ΟἸΟΙΠ οϑί: διοαί 

90 Θὲ ἴῃ 8110 Ἰοθ0 ἸΘΡΊΠη115. “ἃ οἹΟΓΙ [ἢ Θ]ΟΥΔΙῺ ; ΟἸΠΠ5. Θ]ΟΙΔΘ 311 

ΙΔ ἴῃ ᾿ἰϑίο 5860 }}}0 5Δη0Ι1 ΔΙΓΠΔΌΟΠ ΘΙ οὐ ΡΟ ΠΟΙ] 8115- 

ΟΟΡΘΓηΐ. ΡυΡηι5. ΘΟ ογϑοβ, Ομ1π15. [Ὁ]51{ [Δ 0165. ν8] 46, 
οὐ γδάϊαθαΐ νϑ] }} {π]6Ὸ} οἱ 501]. δοοιηάι5 ΕΠ1λ58, Ιθη60 ΟΠ ΤῈ 

γαρίι5. 1 ΘΟοΙαμη, οἱ Ἰρη15. ἀθ ]Πηθηΐἃ ΟῚ 566 η5. δίθ- 
25 ΡΠ ΔΗ 5. ἰΔΡΙ Δα θαΐα}, οἱ [Δ 016} ΠΑ δΐ, ΔΗ 9611, 4π|ᾶ6 ἃ} ΟἸΏἢ]- 

5. ΘοΡμ ρίαν), Ποὺ διιίθιη, ἀπο ἴῃ ῥρδιιΟ15. ΟἸΧιηῖ5, (6 
ΟἸΏ 1115. 106} Ο ΘΠ} 68, αὖ ᾿ρ]θαίαι" 1Ππ|4 404 ΒΟΓΙρΡίαΠη 

δϑί: ΟἸΏΠΪ5. {1} βδηο Ποαί 56 ΠΟ ΠΡ 5 θη, ᾿Π|61 θοαίο5. ΠΠΠ16- Β 

ΓΆΡ αν. “ΒΘΔΕ ΘΠ] τ 10 ον 6, ΦαΟΠΪδ ΠῚ ἰρ51] ἀθαιῃ υἱ46- 

80 αηῖ. (ὑἰῃ ᾿ᾶθὺ 1ἰἃ 56. Παϊρδηΐ, αἰ] ΘΟ 5516, Ομ 0 41 8Δη1- 

ΤΩΔΠῚ [πᾶ]. οἱ ἀΘ51η6. ΟἸΓΟὰ ΠΟΘ ΠΗΠΡΙΠΓΆΓΘ, ἈΙΟΪΓ ΘΗ 

ΒΟ ρίαγα ἋἸν] ἃ, “Ο]16. ΤΩ} ΔΓ 6. δὶ ἸΏ ]Ο6ΠΊ, 5101, 4{81- 

ἀδ} ΠΡ ΠΠΡΔΥΘΓΙηΐ, οἱ, ἃ ΒΘΡΡΘΗ 5. ΡΘΙΙΘυηΐ ἢ ΠΠΔΡῚ5 



ΙΧ. ἈΑἈΡ ΙΟΑΝΝΕΜ ἘΡΙΘ6. ΠΙΕΒ. δῦ 

ΔοΖαίοθοθ. γορ αι, οἱ {ΠΠ|9 6. ἀΠ]Πσθηϊθ5. (6. οἱ νου ίθπη. Ποι5 

δα.6 ΠῚ ΡΔΟΪ5. ΡΓαθϑίοί. ΟΡ. πιχία 5618} ΟΠ] ἢ 1, τπιί οοη- 
ἰογαία. ϑαίδηαθ 5110 66 ΠΡ5 ΟΠ ϑ]Δηο πη], οἱ ΡΠ ἰδίων 
ΟἸΏΠΪΒ. ΟΟΟᾶ510 ΡΟΡΥΟΓβᾶ, 6 β0ΙΠαἰ11 ἢ ΠΟΡῚ5. νἹΠΟΙΠ ΠῚ 

Ο ραΡ 15 οἱ Ῥ8οὶδ οἱ γροίδο 46] ρυδθάϊοδιο. Ρυδθίογρα 5 
{πο διιάϊνὶ ποβάδηη ΤΠ} ΠΓΆΓΘ ΟΟΠ ἃ τη6, 48 {πᾶ π 60 
5161} ΡΘΓΡΟΘθΙηι15. δὶ βαποίι πη ἰοοιμη, (ἀπ νοοδίι" ΒοΙΠΕ], 

αἰ 10ὶ οΟἸ]Θοίαπι ἰθοιὴ ΘΧ 1016 ΘΟΟΪΘϑΙ 5100 ἰδόθγθπι, οἱ 

γΘηΙββθη δα ν]}]}4πη|, 4π|ᾶ6 «ἀἸοἰζαν ΑΠΌ] ἢ ἃ, νυ ἀἰββϑοιηάιιθ. 10] 

ΡΥΔΘΙΘΓΊΘἢ5. ᾿ποΘι διη ἀν ἀθηίθη, οἵ ἰπ(ΘΥΓΟΘΆΒΒΘΙη, (115 ἸΟΟῸ5 10 
οβ8θί. αἰ ΠΟ] ββοιη 116 6556. ΘΟΟΙ ϑΙ 81, οἵ 1 Γά586 1, τ ΟΓἃ- 

ΑΘ], ἸΠΥΘῺΪ 1δῚ γϑ 1} ρΟμ θη 85 [ἢ [ὉΡΡ115. οἰ βάθη ΘΟ] δᾶ 

{Ππποίη] δία 6. ἀδριοίιη, οἱ Πα θη 5 ΠηδρΊηθιη, {π|ᾶ51] (ΠΡ 56], 
γ6] βαηοί! οὐΠπϑαπη. ΝῸΠ ΘΏΪΠΏΙ 58 {15 ΤΠ ΘΠΊ]Ι ΟΕ Π15. ἹΠΠΔΘῸ 

[αθῦϊ, Ο(ὐτπὶ οὐροὸ ἤος ὙἹ ἴββθιη, 1 Θοοίθϑῖα ΟΠ ΙΒ] ΘΟὨ [ἃ 15 
ΔυοἰοΥ ΐθιη 5ΟΡΙΡ ΠΡΆΤ ἢ ΠΟΙΏ]Π15. ρΘη ον 6. ̓Π]ΔΡΊ ΘΙ 5014] 
114, οὐ Π]ΔΡῚ5. 4661 ΘΟΏΒΙΗ ΠῚ οπβίο 1115. οἰ βάθη 00] τ 

ΡΔΌΡΘΙ ΘΠ τποῦίαιιπι 60 Οὔ γοϊνουθηΐ οἱ οἴου γθηί. {ΠΠ|4π6 οοηΐΓἃ 

Β ΠΡ ΓΔ ηΐρ5. αἸΧουηΐ, 51 ΒΟ μ ἄγ γοϊποραΐ, Ππϑίπμη ογαΐ αἱ 

Δα ἀαγεῖ νϑ απ ἀίαιιθ τησίαροί. Οτοά οὐ διά ββθιη, 920 

τη6. ἀδίμι νι ΠΊ 6556. ΡΟ] ΠΟἸἰπ5. βϑιπη, οὐ 1Π|00 6556. 1ΠΙΒΘΕΠ ΠῚ. 
Ῥω 1} διι[6 ΠῈ ΠΙΟΓΆΡΙΓΠῚ {π|0 1ἢ Πηθ 10, ἀπ {πᾶ 6 10 Ορίϊ- 

ΠΠΠΠῚ ὙΘΠΠ ΡΙῸ 60 1] {66 : ΓΙ Ρα θ" Θηη 46. ΟΥ̓ΡΙῸ 
11 6556. τη οηάιη. Νίιημο διι6 } Π151] ἀπο ρΡοία] γ6ρ6- 

6, δἰ ῬΓΘΟΟΙ υΓ ΠπΠ 085. ΡΡΘΒΌΥΓΘΓΟΒ. οἰ βάθη ἸΟΟῚ 811801- 2 

ΡΟΡΟ. γϑἰμτη ἃ ἰαΐουθ, απο ἃ ΠΟΡῚΒ ΤΪβϑη) οϑί: οἱ ἀθ᾽ 608 
ΡΙΔΘΟΙΡΟΡΘ, ἴῃ ΘΟΟΪοϑία ΟΠΡΙ5Π] δἰ αβιη 01 νοῖα, {π|ᾶθ ΟΠ ἃ 
ΓΘΙΙΡΊΟΠ ΘΠ] ΠΟΘΙ ὙΘηΪΠΐ, ΠΟ ἀΡρΟη 1. Π6οθί θηΪπ) Πο- 

α ποϑίαίοιη {πιὰ} πᾶ ΠΟ Π]Δ 915. ΠΆΡ6Ι6. 501Π 0] πά4]Πη6Π|, τ 50- 
Ρυϊοβι(αΐθη (ο11ὰἱ, {τὰ ᾿Ἰπάϊρα οϑί δοοίοϑία (ΠΡ Ιβι], οἵ 30 

ΡΟρΌΠ5. «πἰλ οΓΘ ΠῚ ϑιιηΐ. ΙΔ πὶ νο Ὸ (ἀαἰαίλπη, ἀπ 
4ποηλπη ΠΟ 5 ΟΔν 5. {π||, οὐ ἢ ΤΠ]ΒΘΙ ΘΟ. (61 ἰη- 

αἰροῖ, οᾶνο, (πἰὰ ΟΥ̓ ΘΒ. ΠΔΟΡ ΘΠ ΡΥΔΘΠΙοαΓ. οἱ ἠθοθί, πὸ 
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[ου 6. ΔΙΠΙ4ὰ05 ἀθ ρΡΌρα]ο {0Ὶ]Ὶ ογθάϊίο δὰ Ῥθυνθ βιἰΐθπη. δαὶ 

᾿ηἀποὰΐ ΘΓΓΟΤ 5. Θρίο πἱ να]θδί 15. 1π ἀΟΙΏ]ΠΟ. 

τ 

Χ 

ΕΡΙΡΗΑΝΙ ΕΡΙΒΟΘΡΙ ΟΥ̓ΡᾺΪ ΒΡΙΝΤΟΙΑ ΑὉ 

δ 5. ΠΙΒΒΟΝΥΝΌΝ. 

Ναηιαϊ ΟΥΙσΘἢἸδίδυ ἢ ἰο ΠΟ θη Οροὰ ΤΉΘΟΡΠ ἀδηηηδίδ! : 

αἴπ|6 ΘΧΘΠΙΡ]Δ δρὶδί. βυποάϊοδθ ἃ ΘΠ 6 η5 ΠοΡίαίαΡ αἱ 

405 Δάνουβι 5. ΘΔ) [ΔΘ] 651) 50 0515561:, ΠΠΓῸΒ ἴῃ σα] σὰ. οὐαί. 

ΠΟΠΪηΟ ΔΠΊΔῊ 1551 0 {10 δὺ "11 ΠΙΘΓΟΏΥΏΟ ρῥΓΘΒΟΥίΟΓΟ 
10 ΕΡΙΡΠΔΉΠ5. ἴῃ ΠΟΙΏΪηΟ 584] {6 1η. 

(θη Γ8}15. Θρ᾿βίοϊα {πᾶ6. Δ4 ΟἸΠ65 ΟαἰΠΟ]]Ο05 ΒΟ. ρίδ οϑί, 
δὰ [6 ΡΙΌΡΓΙΘ ΡοΡ ποῖ, 6] χοίαπη Π6] δάνθυϑθ. οπηοίδϑ 

ΠΔΟΓΘΘ65. ΠᾺΡ 68, ΟΥΘΘΩ8. ΡΙΟΡΙΘ. οἱ ΑρΟΠΠΠΠΔΡῚ ἀἸΒΟΙΡ1}18 
Δ γΘΥΒαΡ5 : ΠΟΘΙ νϑηθηδίαβ ΓΔ 005. οἱ 1η δἰίαιη ἀθ χδηὶ 

15 ᾿πηρ᾿Θίαίθηλ ΟἸΩΠΙρΟίθη8Β 4618 ΘΓΟΙΓΑΧΙ 1 τη, αἱ ἴῃ 

ΑἸοχαηάγια ργοδθ Ἰὴ ἰοΐο ΟΥΘ ΔΡΘβοθυθηί, ὅϑο[0 ΘΏ]ΠῚ, 
ΠῚ ΟΔΙ551η16, ΑἸΊΆΪ]ΘΟ ΠΒΩ6. δά 5.06] 6556. ἀδ]θίμιη, οἱ 

ἴῃ ᾿πηοηΐθ ΠΔρ]4Ἰηὶ ΘΓ ΘΟ) {ΓΟ Θιη] ΟΥοἶ5. ἰθηΐπη 480- 
20 Π0 0. ΡΟΙΓΘΟΙΒ. ἢ ἁἰίαπη ΜΙΟΥΒΙ ΤηΔ 1} 5. νἱπμοοθαΐ [5Γ8 6], 510 

ἀομιηι5. ΟΠ Οὐ ν"Σ ἰαγηι!η) ϑαπη ΤΉ ΘΟΡΏ]π, τ ΒΌΡΘΙ 

ΔΙίαΡ6. ΘΟ] θβῖδθ ΑἸθχδη  "]ηὰ6 οοπίγα ΟΥσΘη θη γϑχ] ] πη ρο- 

πογοί, οἱ πηρογοία ἴῃ 60 «πο ἀἸο αν, “ΘΟΓΙΡ6. βσηλπ ΠΟ, 
{|ἃ ἀθίθθο ἐππάπι8. ΟΥ̓ 618. ΠΔΘΡ 51) ἃ ἴδοῖϊθ [θυ Γᾶ8. ΟΠ 

25͵ΊΡ80. ΔΙηδθο. ΕἸ ἢ6 νιάθαν Θδ 61} ΓΠΠ 8.18. ἸΓ6Γὰ 6. οἱ ριῸ- 
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ΤΠΙΧΊΙΟΓΘΙῚ ΟΡ] βίοι ἴθχθα, ρβϑὰἃ ἂὯὰ νὸὺ8 βου !ρία αἰγοχὶ, αἱ 
Β0Γ6 ΡΟΒΒΠ 5. 4πὰ6 ΠΟΡῚΒ. ΒΟΡΙρΒΟΡ , οἱ φαδηΐαιη θΟΩΪ 1}{1- 
Πη86 ἃδίαι! Π]6ᾶ 6. ΟΠ ΟΘΒ5ΘΙ ἀΟΙΏΠ115, αὖ 404 ΘΘΙΏΡΟΙ οἷα- 
τη) Π}, (Δ ΡΟὨ ΠΟΙ5. ἰΘΘ ΠΟ η10 ΡΓΟΡΑ ΓΘ ι, ἴδῃ δαΐθιη 
Ρυΐο οἱ ἴθ δἰ 414 ΟΡΘΙῚ5. ΘΠ 1556, οἱ τχία Ῥ.]ΟΓΘΙ ορίβίο- δ 

ἰὰιη. 64πὰἃὰ (6. 5061: ἢᾶς 16. [ἘΟΓᾺΠ] ΟΟΠοΟΥδίι5, 6] 556 

ΠΡΓη, {πο ἔπᾶθ ᾿Ιηριιᾶθ. ΠΟΙΏ]Π68 ἰοραηΐ. ΑΠαΙῸ Θη] οἱ 

δ οοοϊἀδθηίθιη {ΠΟΙ 44Πη}] ΠΟΙ δι 918 ΡΘΙΎΘΏΪ586: 
41 ἤθη ΟΟῃΐθης ΡΟ ΔἸ ΠΠ0η 6. 511ὰ, νοϊαηΐ θ]Ὲ1 65. ΠΊΟΥ 15. Πἃ- 
θΘΡῈ. ρΔΡΠΟΙΡ65, 4πα51 τη] πᾷ ΡΘΟοδη 1 50 5. τη] ηπδί, 

οὗ 0 ΠΕΠΠΘΙΟΒΙἰαίο. ΠΠΘΉΟΓ ἢ ΤΏΔ101 ΘΘΠΘΠηδΔ6 [ΠΔΠΠηἃ 5110- 

ογθβοδί, ϑδδηοίοβ [γα "65, 411 ἰδοσπὶ δαηΐ ἴῃ Π]ΟΠΔ5(6 110 40- 
10 56 Υ]θηΐ68, οἱ ἰδοῦ οἱ ΡῈ} 6 Ρ]ΥἸΠγ 1 54} 1Π{81η118. 



; ΜΧΝ Ὁ ΤΟΑ ΠΟΥ ΕΣ 

Ἰ 

ΕΣ ΤΟ ΒΑ: 

Πδθο ἨομΠΐα ΡΥἸμλιη ΘΠ ἃ οϑὲ ΟἿ] ὙΘΙΒΙΟΠ6. οἱ 56Π0]}}15 
(ΟΠ58}1 ῬΟΠΟΙΙ, ὑπἃ ὁππ| ῬΠΥΒΙΟΪΟσῸ, οχ σοά 06 ΑΠΙΟΗΪ (Γαδ, 
ἈοιηΔ6 1587., Γοροία ΑὨΙνοΓΡΙΔ 6 ἃ. 1588. 

ἘΠΙΦΑΝΙΟΥῚΊ Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἐπιφα-- 
νίου Κύπρου εἷς τὰ βαία Ρ (ἰ. 6. δαϊΠο Ῥαοίανι). [π΄ οοάϊοι-- 
Ῥὰ5 ιιϑἰἰαϊα 5οιρίασαθ ἀϊνουβιίαιθ 1}Π|5 ἐπισχόπου ε5ΐ, 485 
ἀρχιεπισκόπου, αἱ ἴῃ Ρὰν. 1178. ομΐπ5. ᾿Θο οππιπὶ ΒΡ ΘΟΙ θη 
ΔΡΡΟΒΠ556. ΒῈΠΠΟΙΕΙ. ἴῃ ἰηβον. ΕΙΣ ΤΑ Β47Π4] λόγος εἰς 
τὰ βάϊα 8. καὶ εὐφραίνου οι. 4. ὃ σὸς] ὡς ἐπὶ 
ϑρόνου οὁτι. 7. προφϑάσωμιε») προφϑάσωμεν τὸ πρόο- 
ὠπον αὐτοῦ 11. πάλιν ---- χαρίζεται οτη. οἵ ΡΓΟχίπιᾶ 516 
ἰγαπϑροηϊ, πάλιν τὸ σκότος λύεται, πάλιν ἡ πλάνη πέπαυ- 
ται, πάλιν τὸ φῶς ἐφίσταται, πάλιν ἀνθεῖ ἡ οἷο. π- 
πάλιν ἢ συναγωγὴ - χηρεύει 19. ποταμοὶ χροτήσατε 
ΟῚ. ΟΣ ἀπαντήσατε] ὑπαντήσατε 2, 18. τὰ ἀγγέ- 
λων τῷ ϑεῷ)] μετὰ ἀγγέλων τὸν ϑεὸν 14. τῶν ἀγγέ- 
λων οἵη. 1ὅ. καὶ οἱ ὄχλοι δΔηία τὰ τοῦ ὄχλου ΤῚ 
ἐπέφανεν») ἐπεφάνη, 5864 ἰητὰἃ σοπβίδηίοι ἐπέφαγεν 21. ἐπέ- 
φανεν --- ἀνάπαυσις οὁ1ι. 20. λύτρωσις --- ἀπεγνωσμέ- 
γί» ΟΠ]. παράκλησις] ἀνάκλησις 20. ἐπεφάνη ἥ τῶν 
κ᾿ ἐ, οἴη. Ὁ γαλήνη] σωτηρία 90. σήμερον Χρι- 
στῷ οἵ. 82. καὶ ϑαυμάτων οἵη. 

8, 1, χϑὲς ἄλλῳ --- ἔρχεται ὁπ. 4. ἐν σχκότοις) ἐκ 
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σχότους 12. πᾶσα] πᾶσα ἥ 18---20. ἑορτάζει ---- πυ-- 
κάζουσα γῬοϑβί ὑπάρχουσα (ΣΡ 7.) Πιαθ οί. 10. πυκάζουσα) 
πιγάζουσα (.. 6. πηγάζουσα) 18. ὄντως εὐϑαλὲς 01]. 
τὸ μὴ κρῖνον] τὸ μὴ χρίνον τὸν χύσμον 22, ,ὄντως] οὔ- 
τως 24. ἀγεωργήτως καὶ ἀνορύκτως] ἀγεώργητος καὶ 
ἀνόρυκτος 25: ἢ πηγὴ ἥ ἀένναος] ἧ πηγὴ τῆς ζωῆς 
ἀένναος 201 Ἵἴγρις, Εὐφράτης] τίγρης καὶ ἐφράτης 

27. τοῦ “Χριστοῦ τῆς ἐκκλησίας] τὸν χῦ ἐκκλησίας 28. 
σήμερον] ἦ σήμερον ὡς ἐλαία οἵη. 29, τὸν ἐλεήμονα 
αἰτοῦμιαι ΧΟ ΘΝ τὸν ἔλαιον (νο] ἔλεον) αἰτοῦμαι τοῦ 
ἐλεήμονος Χριστοῦ. 

1, 8. καὶ εὐφραίνου 566] 51} Ρ (1. 6. ἰθχιὰθ. Ῥεοίδν!!). 
ὅ. ὡς ἐπὶ ϑρόνου 56ε]ι5ῖ: Ρ, οι, 1ἰη. 17, 8. 9. πάλιν 
--- ἔρχεται βθοΙ αι Ρ. 

2, 11. ὡς νικητῇ --- τοὺς κλάδους] 79. (ὡς γικητῇ τῶν 
φοινίκων βαστάσωμεν καὶ τὸν φοίνικα τῆς δικαιοσύνης ὅμο- 
φώνως ὑμνήσωμεν, κλάδους Ῥεῖ. (1. 6. ΤἸηΓ0Ὸ Ῥρίδν!]). 
19. πεπτωκότων) γρ. πεσόντων Ροὶϊ. 21. ἐκδίκησις] γρ. 
ἀνάρυσις Ῥεῖ. 29: γαλήνη) 70. σωτηρία Ῥει. 

ΞΕ Ἀν σχύτοις] Ρουῦι. ἃ σχότους ΡῬοι. 11. χαρέζε--: 

ται] γρ. ἐχαρίσατο Ρ. . (βεισὼν 5ονῖρδὶ ρτοὸ υσών. 
θ6. 40 ΠΟΙΠΪΠΘ ἀἸοίαπη ἰὴ πἰμοναιό ὙΟδ 9 70 

4, 14. τὸν ᾿Ωβὴλ] γο. τὸν ὀήλ. Ῥον. Βήλ Ῥει. 9.41 
παϑείας] θα ἐοηδουίίο νου Ῥοηοῖι5, αἱ ἐκ συμπαϑείας Ἰ6σ6γ6 
γΟ] 1556. ν᾽ ΘΔ {11 28. χαῖρε 50Υρ51 ΡΓῸ χαίρου. 

Βα 8 1 Π|8ὲ {4:0 11.2: 93. προάγον-- 
τες] γρ. παράγοντες Ρ. 

6,58... ϑά]ηγῦ. 9 δ 4 τυχΖδοϊ..9,.6; 1 Δ Βαννθ, δὺς 

Ζδοῃ. 0, ὃ. 
7, 20. ϑεόφιλα)] γρ. ϑεόφυλα ΡῬει. 26. ϑεοσημαίας] 

γρ. ϑεοσημίας Ῥεῖ. Θιοά τρορρὶ. 80. ἐσόφισε] γρ. ἐφό-- 
βησε Ρει. 

8, 7. περιχάριστα) δος. Ξιβρθοίαηι. 11. ἀναχράζον- 
2 Ψ, 

τες] Ἰηο ἀναχράζουσιν. 
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1. 

ΕἘΠΣ ΤΗΝ ΤΑ ΦΗΝ ΤΟΥ ΧΥΡΙΟΎΥΙ. 

Ηπιι5 ΠΟΙΏΙΠΔ6, 4πῶ86. ΤΠ ΘΠ] 86. [ΘΙ ΡΟΥ 15. ἰΘοίοΓο5. Η]ὰ- 
γΠηῸ5. Πα] 1556. νιἀθί αι, ᾿ηΠη1ὰ σα ροΓοϑί οοά οὶ τη] πο, οἱ 
γοίπβίονα μη. οἱ, γΓθοθης τη, ΠΌΟΡ ἰδηΐὰ δϑὲ ᾿Θο ο πη ἐἰἰ50Γ6-- 
Ῥάμεα πἰ 486. ΓΙ νὰ 6115. [ΟΡ Πἃ [6 }}{ ἢ 646 1 ν 65 {15} ΠῈ 
4αθη Δ}, Π60, 81 ροβδθί, Ορϑῦᾶθ ΓΘ. [ΔΟΓΙΓΙ ΠῚ. 6556. ΡῈ ΘΠ. 
6 4π|ὸ πὶ Ἰθοίου 5. 081 ΔἸ ΓΘ. ΡΟΒΒ1η1, 6Χ ΡΙᾺΡθ5. 481 ΠΏ] 
ῬΓΔΘδίΟ οΡᾶηΐ ΘΟΙ ΠΟΙ 5. ἀηπ τ ΘΧ ΔΗ 1115511}15. 61691, ΟἾΠΠΙ5. 50}1- 
ῬΡίμγαθ. αἸνθυβι ίθηη ΘΟ ΤΠ ΡΙΓΟΡΟΠΟΓΘΙη. δι 15. ΙΒ] ΟῚ ΘΟ 
ΘΟΟΡΙ ΙΘη515. ((). 1Π|.. 20.}, δοῦιρίαβ 1π ΤΠΘΠΓΔΠ15 560 110 ΠΟΠῸ 

((0]. 26θ4 ----278.), αἱ ν]ἀο]γαίαν ΜΠΊΠ]ΟΓΟ τη ὐδίαϊορο ρΡ. 181., 

ΟἸΠπ15. ΔΟΟΌΓΔΙἢ] ἀρΟρ ΤΡ τη Τὶ 1. ΗΔ]]}) 6 5 ηιἃ, (ΟΟΙΙ55ΠῺΙ Βαῖδυὶ, 
ΔΙΠΊΟΙ 46. (6})60. ΠΌΠΙ5. ἸΘΊ Γι ΠὈΡῚ ἸΘΟΠΟΙ 65 118 ΧὨ) 600 αἱ 1η 
Ἰθιηηη (15 Ῥοίαν!!, ΡΟΠ6 ἸοΙημηδ ἃ ΘΟᾺ]ΟΙΒ. ΒΟΓΙΡΙ ΡΠ ΟΠ 81, 6Χ 410 
5111} ΔρρΆ Θ 1 45 ΠΡῚ ΘΟΟΡΊΔΙΘΠ515 ἸΘΟΙΠΟΏ 65. 66 Ὸ ν6] ΓΘΟΘΡΘΓΊΠΏ, 
γ6] Π0Ὸἢ ΓΘΟΘΡΟΙη. Εχριθβϑι} δι 61 ΒΘ αν! 5. Θα {10} 6} ῬΡΙΠΟΙΡ ΘΙ, 
{πὰρ ὁ δίδη!5141 ΡἢΟΘΏΙΟΙΪ νΘΡΒΙΟΠ6. Δ ΑΠΊΟΒΟΙΪ ΡΓΟΔΙΐ ἃ.16004. 

9, 10. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ᾿Επιφανίου ἐπισκό- 
που] ᾿Επιφανίου ἀρχιεπισκόπου 11. τοῦ χυρίου καὶ σω- 
τῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ “ἀριστοῦ) τοῦ χυ ἡμῶν ιν χυ 12. 
τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ “Ἰριμαϑαίας] ἰωσὴφ καὶ γιχόδημον 
18. χαὶ εἰς τὴν ἐν τῷ ἀδῃ]} καὶ τὴν εἷς τὸν ἄδην 10. 
ἐν τῇ γῇ. σιγὴ πολλὴ καὶ ἠρεμία λοιπὸ») ἐν τῇ γ7: τί 
τοῦτο. σιγὴ καὶ ἠρεμία πολλὴ 19. καὶ τοὺς --- ἀνέστησεν 
ΟἸΏ.. “.20...-ἐν 01]. ἐτρόμαξεν ἐτρώμασεν 21. ὕπνωσε 
-- ἐξήγειρε! ὕπνωσεν χαὶ τοὺς ἀπ᾿ αἰῶνος ὑπνοῦντας ἐχ 
τοῦ ἅδου ἀνέστησεν πὸ βραχέος] “πρὸ βραχέως 
28. χατὰ τοῦ «ἀλριστοῦ, ὦ π.} χατὰ χυ οἱ π. 

10, 1. καὶ ἐνστάσεις καὶ τάξεις καὶ τὰ ὅπλα. καὶ δό- 
θατα] καὶ αἵ στάσεις καὶ αἱ τάξεις καὶ τὰ ὅπλα καὶ τὰ 
δώρατα (5.0) 2. ποῦ οἱ βασιλεῖς] καὶ βασιλεῖς ἃ. μά- 
χαιραι] αἱ μάχαιραι 6. ἐμελέτησαν χενὰ καὶ μάταια] ἐμε-- 
λέτησαν καινά. καινὰ, ἀλλὰ μὴν χαὶ μάταια 9, αὐτοὶ 
συνετρίβησαν καὶ οἴη. 10. αὐτῶν ὁ. προσέκοιψψαν 
τῷ] προσέχρουσαν τῷ 11. κατεχλάσϑησαν) συνεϑλά- 
σϑησαν 12. τῆς ζωῆς οχ.. 18. ἐδέσμησαν] ἐδέσμευσαν 
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ϑεὸν οἸη. 14. αἰῶνος] αἰώνον 1ὅ. ϑεὸς]) ὃ ϑεὸς 
“Χριστὸς οι. 10. πανέσπερον Ἰουδαίοις] πανεσπέριον ἰου-- 
δαίους 16---18. σήμερον ---- ὑποχάτω τῆς γῆς ὁπ]. 
20. ἡ οἰκονομία) ἤ οἵη. 21... κατάβασις] ἥ 01. 98. 
ὑποκάτω τῆς γῆς] ὑπὸ τὴν γῆν 80. χαὶ μετὰ] καὶ ὁπ. 

κατωτάτω] κατωτάτων 92. καὶ ϑεάσωμεν)] μάϑωμεν 
(ϑἰμ6. χαὶ) κρυπτοῦ) ϑεοῦ κρυπτοῦ 88. χρυπτὰ ὑπὸ 
γῆν, ϑαυμάσια. μάϑωμεν πῶς καὶ τοῖς ἐν “«Ἵιδου) κρυπτὰ 
ὑπὸ γῆν εἰυστήρια μάϑωμεν πῶς καὶ τοῖς ἐν ἅδῃ 

11 κῶς: ἁπλῶς 01. σώζει ἐπιφανεὶς] ἐπιφανεὶς σώζη 
ϑεός] χα οὐχὶ, ἀλλὰ κάκεϊ] οὔ. κἀκεῖ θ. ἐρραπί- 

ζετο] ἐραπίζετο 7. τὸ ροϑι ῥαπίζει γοηῖι. 11. Πιλά-. 
του] πηλάτου Πΐο οἱ ἰηἴΓἃ Ῥᾶβϑίπη, 564 ΠῸΠ ΟΟηβίΔηΓΟΓ, 

Ψ Ν Ν Ὑ] “Ὁ μ»" - ͵ γὴ ηΝ Ν -“ 

18. ἀλλὰ γὰρ ἄκουσον τοῦ Χριστοῦ πάϑους) ἀλλὰ γὰρ τοῦ 
- ͵ ἈΝ 7 γ} γ 

τοῦ χυ πάϑους τὸν λόγον ἄκουσον 11. παρέρχονται, 
πῶς αἱ σκιαὶ] παρέ ἔρχονται; πῶς ἤ ἀλήϑεια κηρύττεται, πῶς 
αἱ σχιαὶ 21. χατὰ τοῦ] κατὰ τὸν τοῦ 22. παραγε- 
γόνασιν] παραγέγονεν [τ ργο παραγέγοναν 50Υ ρα. 6588 
Ῥοίοβί, 4π|ἃ ΡΥ ΘΟ ΟΡ [6 ΡΠ] Δί] 06. 586 06 αὐ 11" ΓΘΟΘΗΓΙΟΓ65]. 

24. γένωνται) γένηται 2ὅ. τοῦ οἴη. ἐναρχόμενον] 
ἀρχόμενον 20. χατ᾽ αὐτὴν τὴν] κατὰ τὴν αὐτὴν 
27. καὶ σωτηρίαι] καὶ διττὴ σωτηρία μον Ὁ ὑϑοσῆος 
ἐπραγματεύετο 28. χαὶ οἴη. ἀμνὸν ἐπὶ σφαγὴν) ἀμνὸν 
ἐν σφ 90. ϑεῷ] καὶ ϑεῷ 

, 2. προεχηρύττοντο) προεχήρυττον 6. ζώων] ζωῶν 
αι φυσίζωος 8. μέσῳ δύο] μέσῳ τὸν δύο 9. 

ἀχκρογωνιαῖος)] ἀχρογονιαῖος ἷὸο οἱ δι ργᾶ, αἱ ϑεόσομος ΡΙΓῸ 
ϑεόσωμος οἱ ἃ}1ἃ Παϊιβιηοα!. χαὶ ἐν ---- κηρυττόμενος ΟΠ]. 

1ῦ. νεχρῶν διττὴν ζωὴν καὶ σωτηρίαν ποιησάμενος] νε-- 
χρῶν ἐμφανιζόμενος καὶ διττὴν σριὰν ποιούμενος 16 
διατὴν γέννησιν. 01]. 117. καὶ ἄκουσον Χριστοῦ διττοῦ) 
καὶ ἄχουξ ῥητῶς διττοῦ (ΟἸμ1550 Χριστοῦ) 18. χρότει] 
ἀνύμνει 19, ἄγγελος μὲν τῇ 1 Τ]αρίᾳ μητρικὴν τοῦ Χρι- 
στοῦ) ἄγγελος τῇ μαριὰμ τῇ μρι χυ 20. 21. ἄγγελος 
δὲ --- εὐηγγελίσατο 01]. 22. Βηϑλεὲμ] βιϑλεὲμ ᾿Νο οἱ 
ἰη γᾶ, αὐ 586 06 1ῃ ΘΟΑΙΟΙΠ)115, ἀναγεννᾶται. σπάργανα) ἀνα- 
γεννᾶται. σπήλαιον ἐχ πέτρας ἔνϑα χῸ γεννᾶται, σπάρ- 
γανα 24. σπάργανα --- κατατυλίττεται] σπαργάνοις --- 
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κατειλήττεται 20. σμύρναν χαὶ ἐν τῇ ταφῇ] σμύρναν 
ταφεὶξς 2717. ἄνανδρος] ὀ ἄνανδρος προσηγόρευται οἵη. 

28. ἀλλ᾽ καὶ “Τριμαϑαίας] ἀριμαϑίας κηδευτὴς --- 
ἀναδείκνυται οτη. 29. καὶ οπ|. 91. πάντων οπι. 
εὐηγγελίζοντο)] εὐηγγελήσαντο (ἰ. 6. εὐηγγελίσαντο) 92. 
πάντων] οἱ πάντων 38. τοῦ Χριστοῦ τὴν ἐκ νεχρῶν 
ἀναγέννησιν] τὴν χυ ἀναγέννησιν 

. 18, 3. ἀναχέχραξεν)] ἀνέκραγεν θ. τρυγόνων] τρυ-- 
γώνων 7. ἀναστάσει] αὐτοῦ ἀναγεννήσει 8. εἰς] ἐπὶ 

ἐχωρίζετο! ἐχωρίσϑη 9. χαὶ οῃη. 10. ἐχ γεχρῶν 
καὶ προσήγαγε ΟΙΗ. Ἢ: πατρὶ ὡς δύο ἀμώμους τρυγό- 
νας τὴν] πατρὶ δύο προσαγαγὼν τρυγόνων δίχην τὴν 
18. καὶ πατὴρ οἵη. ἐν ἰδίοις] τοῖς ἰδίοις 14. ἐὰν δὲϊ 
εἰ δὲ 18. κλείϑρω»] κληϑρῶν 19. οὕτως ἀδια- 
γοίχτων;] οὕτω ῥαδιανοίχτων 20. χατατίϑεται ([. Μᾶτο. 
15, 42.)}] κατὰ τί ϑύεται 24. Οψίας γ.] ὀψίας δὲ γ. 
πλούσιος οπι. 20. πρὸς Πιλάτον] πρὸς τὸν πηλάτον 
28. τὸν ϑεὸν ΔΙΓΘΓ 1 ΟΠ]. αἰτεῖται πηλὸς πρὸς πηλοῦ 
λαβεῖν) αἰτεῖ ἡ πηλὸς ἢ ((. 6. τὸν) πηλὸν λαβεῖν 911 
οἰχτρᾶς οἵη. τίς ἴδὲ (5οΥρϑὶ εἶδεν) τίς] τίς [δὲν 7 ἢ τίς 

90. χαρίζεται) χαριξόμενον “ἄνομος τιῦν ἀνόμων τὸν ὅρον 

καὶ τοῦ νόμου ὑπισχνεῖται] ἄνομος τὸν δίκαιον ἔννομον 
δῶρον ὑπισχνεῖται 

14, 8. Ὀψίας δὲ] δὲ ἀροὸ δά αϊ : οοηΐ, 1ἰη. 18. οἱ ν. 18,24. 
φησὶν ο1η. 4. πᾶσαν] ὡς πᾶσαν ὅ, τοῦ κυρίου ροϑὶ 

ὑπόστασιν χομισάμενος] χομισάμενον Ρθ--9. πλούσιος 
- ϑεότητος)] πλούσιος. βαλάντιον γὰρ ἐβάστασεν γέμον 
τὸν ϑησαυρὸν τῆς ϑεότητος 10. ὃ ὁπ. 11. δὲ οἴη. 
12. πάντα τ. καὶ πάντα] πάντας τ. χαὶ πάντων 19: 
ὀψίας γ.] ὀψίας δὲ γ. λοιπὸν δύσας] δύσαςλοιπὸν 
14. Ιοᾶπη. 19, 38. 1. ἀπὸ “Ἱριμαϑαίας) ὃ ἐξ ἀριμα- 
ϑίας 10. χρυβύμενος χρυπτόμενος γ7: γυκτὸς Ροϑὲ 
ἐλϑὼν μυστήριον --- ἀπόχρυ 'φο»)]} μυστήρια --- ἀπόχρυφα 

22. Χριστὸν] ὃν 28. ἐν τῇ αἰΐθγο 060 ΟΠ]. 27) 
πανσόφως] πανσύφως, πάντως 29. Πιλάτο») τὸν πιλάτον 

ῥήμασι» περὶ γυ ρήμασιν 82. πρὸ βραχέως) ϑευῖρϑὶ 
πρὸ βραχέος. ὑοηΐ, Ρ. 9,22. σκχοτίσαντος] σχοτήσαντος 
τὰς} καὶ τὰς 88. ῥήξαντος] διαρρήξαντος 
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’ 2 - - 

1ὅ, 1. σχίσαντος] σχήσαντος 2. οὐδὲν τοσοῦτον (5011-- 
. - Ν Ν ͵ )ᾳ.ς 

ρΡϑὶ τοιοῦτον) πρὸς ]Π]Πιλάτον] οὐδὲν τούτων πρὸς τὸν πιλά- 
αὐρκοϑ. αἴτησίν τινα οἰχτρὰν καὶ τοῖς πᾶσι μικράν: ὦ 
χριτὰ, αἰτούμενος παρά σου ἐλήλυϑα, αἴτησιν πάνυ μικράν. 
καὶ οὕτως" δός μοι] αἰτησίν τινά μιχρὰν ὦ κχριτὰ καὶ οἷ- 
χτρὰν αἰτούμενος πρός σὲ παραγέγονα. ὁός μοι 6. Να- 
ζαρινοῦ] ναζωραίου 7. τοῦ χ,.] τούτου τοῦ κ. τοῦ 
γυμνοῦ] τοῦ οι. τοῦ αἰϑρίου, τοῦ ξένου) ιὖῦ τοῦ αἰϑρίου, 
τὖῦ τοῦ ξένου 9. ξενίᾳ} ξένης 10. τοῦ εὐκαταφρονή- 
του χαὶ ἐπὶ πᾶσι χρ ρεμαμένου] καὶ εὐχαταφρονήτου πᾶσι 
χρεμαμένου .}.σὲ ὠφελεῖ] σε λοιπὸν ὠφελεῖ 13] 
ἦλϑεν ὧδε τῆς χώρας) ἦλϑε τῆς χώρας ὧδε 117 ---21. 
οὔτινος ---- τοῦτον τὸν ξένον ΟἹ. δῶν ἐπὶ ξένα! ἐπὶ ξένης 

ξένον] σὸν ξένον οὗ τὸν τόχον χαὶ τὸν τρύπον ἄγνο-- 
οὔμιεν] οὕτινος τὸν τόχον ἀγνοοῦμεν [ ουθα οὐ τὸν τόχον 
-- τὸν ἑχούσιον ξένον 560] 051 Ρ.] 25. χκλίναι] χλῖναι 
928. ὡς ξένον ΟΠ. 90. ξενωϑέντα, οὐ πόλιν ἔχοντα, οὗ 
χώμην,, “τὸ συγγενῆ, ἐπ] ξεγωϑέντα, ὃς οὐ πόλιν, οὐ κώμην, 
συγγενῆ κέκτηται; ἐπ᾽ 9.1: χώρας τυγχάνει οὗτος ὗ ΞῸΣ 
γος. δός μοι) χώρας σὺν τῇ μρι ἔχοντα τὴν οἴχησιν καὶ τὰ 
πάντα κατέχοντα. δός μοι 

1001 γύμνωσιν) τὴν γύμνωσιν ὡχ, ἀνομίας χαλύ- 
ἵγαντα] ἁμαρτίας σχεπάσαντα δός μοι; ὠ ἡγεμὼν, μὲ-- 
χρὸν ἐνθάψαντα! δός μοι τοῦτον ϑάψαι τὸν νεχρὸν τὸν 
ἐν ἰορδάνῃ τὴν ἐμὴν ἁμαρτίαν ϑάψαντα θ. πραϑέντος]) 
παραδοϑέντος προδοϑέντος] πραϑέντος 7. χαὶ ὑπὸ 
δούλου] ὑπὸ (δἴπο καὶ) οἰχείων δούλων 8. πρεσβεύω] 
πρεσβεύω. ω) πιλάτε τοῦ ὑπὸ] τοῦ οἵη. 9---͵᾿ 8. τοῦ 
ὑπ αὐτοῦ ὕξος ποτισϑέντος, τοῦ ὑπὸ τῶν ἰαϑέντων ὑπ 
αὐτοῦ τραυματισϑώτος, τοῦ ὑπὸ τῶν μαϑητῶν καταλει-- 
φϑῶτος χαὶ αὐτῆς τῆς μητρὸς στερηϑέντος] ὑπὸ τῶν τρα- 

φέντων παρ᾽ αὐτοῦ ῦξος ποτισϑέντος, ὑπὸ μαϑητῶν χατα- 
ληφϑέντος, ὑπὸ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ ἰαϑέντων τραυματισϑέν- 
τος, αὑτῆς μἰῳσ στερη ϑέντος ΠΟΣῚ ἢ, ἡγεμὼν) (ὦ πι-- 

λάτε τοῦ οἵ. 14. ἀοίχου οὁῃι. 18. οὐ πατὴρ] 
οὐ οἴη. γῆς} τῆς γῆς φίλος] φίλος ἘΠ 18. οὕτως 
0]. 22. γῆν (4616 ΡΌΠΟΘΙΠΙΠῚ Ροϑί γῆν ΡΟΒΙΓαΠ1) τῆς γῆς] 
ϑεὸν ἐν σαρχὶ] σαρκὶ (5ἷπ6. ἐγ) ϑεὸν χαὶ ἄνθρωπον οὐ 
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ψιλὸν] ἀλλ᾽ οὐδὲ πάλιν γυμινόν 20. σαρκὶ ϑεὸς) σ᾽ σαρχὶ 
28. πρὸς βραχὺ εἱ λόγου ΟΠ. 29. ἄρα -- ἄρα) ἄρα 

--- ἄρα Πϊς 6ἱ Ἰπἴγα. (ὦ οι. 391. χαϑελὼν} καὶ χκαϑελὼν 
1.7,.01. κηδείαν») κηδίων σου] μέν σου ἀλλ᾽ ἐπαι-- 

γετιτερος] ἐπαινετότερος ( (510) δὲ ὃ. “Χερουβὶμ φρίττου- 
σιν] Χερουβὶμ φρίττει 4. ἢ ποίῳ] ποίῳ γὰρ πάν-- 
τῶς. οἴη. ὅ. δὴ οπι. θ. χατέστελλες, οὐ φρίττεις ἐνα-- 

Ἶ ( Ὦ 
τενίζων, ἀνακαλύπτων] καταστέλλεις φρίττον ἐνατενίζειν 

(ὐ ; 
ἐπαναχαλύπτον 8. χαταϑάπτεις] ϑάπτεις καϑάπερ 
9. ἀνατολῶν] τν (1. 6. Ἰησοῦν) δάάϊε 10. καταχλείεις τὰ 
"ὔ ’ἤ 5 ᾽ ᾿Ὶ "ὔ 

ὁμματα)] κατακλίεις (αἱ Ἰηΐτὰ περικλίεις) τὸ ὄμμα 1.25 
,ὔ "“ 4 

ὑμμα)] τὸ ὄμμα τὸ στόμα] τὸ οι. τοῦ τὸ μογιλά-- 
Ο "“ -»-Ὁ »Σ-᾽ ,ὕὔ . 5) "2 0 

λου ἀνοίξαντος στόμα] τῶ τοῦ μογγιλάλου (510) ἀνοίξαντ 
᾽ -»- »-Ὸ ᾿. 

τὸ στύμα 18. χεῖρας] χεῖρα [ὅ. τὸ οπι. 10. ἐπὶ] 
καὶ ἐπὶ 17. παραλύτῳ] παραλυτιχῷ ᾿ἀρόν σου τὸν 
χράβατον καὶ περιπάτει ([οἅπμ. ὅ, 8. } ἄραι τὸν χράββαττον 
καὶ περιπατεῖν 19. ἑαυτοῦ] ἑαυτὸν 20. δὲ τὴν] δὲ 
καὶ τὴν »ῺΣΝ ἰασαμένου ϑεοῦ) ἰασαμένου πλευράν [(Ομηῖ550 
ϑεοῦ) 4. δόντος] δόσαντος (νοϊαῖί δώσαντος αἱ Ἰἰπ. 30.) 

ὑπανάψεις)] ἀνάψεις 3. ἀληϑινῷ! κων 29. τετρα-- 
ἤμερον τὸν 90. διδόντι] δώσαντι ι. διαλύσαντι 
λύσαντι 

18, 2. αἱμορροούσῃ οἵη. τοῦ πιστοῦ ἀπίστου] τοῦ 
2 - 2) λ 2 κ πὰς ΓΟ ΑΙ Ν 
ἀπιστοπιστοῦ 4, ἐμπλησϑὲν ἀπλήστως καὶ ἑνωϑὲν πρὸς] 
ἀπλήστως ἐμπλησϑὲν πρὸς θ. τοῦ οηι. 7. φῶς τὸ 
ἀληϑινὸν] φῶς ἀληϑεινὸν 9. τοὺς ὦὥμους β.] τοὺς ὦμο "ῆ κ ἢ ὺς ὠμους τοὺς ὥμους 
τοὺς ῥβ. . ΒάρΡοὶ ἐν δηίθ ἢ ἃ Ροί. 5θοϊαϑιη, ἃ τη6 46- 
Ἰθίπμη. τὰ πο τς ἢ πάντω»ν) προσήγγησεν (516 
Θ[18 1 βρΓὰ) ἢ πάντων - μακαρίζω σου --- βαστά- 

ζοντα πάντα οἵη. 14. "ἘΝῚ χερσὶ ϑεὸν ὑψώσαντες) 

ὑψοῦντες 10. σινδόσι] σινδῶσιν κύριον] ὃν 1 
ὃν} ὃν γὰδ - 18. ἐπὶ τῶν ὥμων Ῥοβι Νιχόδημιος ΡΟΗΙ. 
χαὶ ὧ»] ἐνεος ὧν 19. τάξεις ἐξίστανται. ἦλϑε γὰρ] τά-- 

ξεις συγκομίζουσιν. ἔνϑα γὰρ φησὶν 20. συνέδραμε πᾶς] 
συνέδραμεν καὶ πᾶς 21. ϑεόδημος (βοτίρδιὶ ϑεοῦ δῆμος)] 
δῆμος 28. φρίττουσι] φρίττει τὰ ομι. 24, ἐν σαρχὶ 
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Ροβὶ Ἰησοῦν 2ὅ. αἵ οἵη. 20. αἕ στρατιαὶ ----ταγμά- 
" Ν Χ “ι 

των καὶ οἵη. 217. πρὸς] καὶ πρὸς 9,8: διαποροῦσι καὶ 
λέγουσι] διαποροῦσαι καὶ λέγουσαι 29. τρόμος καὶ τρό- 
πος] τρόπος καὶ τρόμος 8. γυμνὸς ἀϑεώρητος) φρικτὸς 
καὶ ἀϑεώρητος 91. βροτοῖς γυμνὸς εὐϑεώρητος, ᾧ] βρο- 
τοῖς ὡς βροτὸς γυμνὸς καὶ νεχρὸς εὐθεώρητος, ᾧ ΘΩΣ 
παρίστανται] παρίσταται 

19, 1. μετ᾽ ἀδείας] μετὰ ἀδίας 2. λιπών) λειπών 
(ἢ. δοσθηία) 5. ἦλϑεν ὁπ. 4. ὡς ϑεὸς ἀνελλειπὴς 
(ϑογῖρδὶ ἀνελλιστής 1ιΐο οἱ ἰἱπίγα)}] φύσει ϑεὸς ὑπάρχων ἀνελ- 
λειπῶς κάτω --- ἀνελλειπῶς οτι. (ἀληϑιῶς 566] υ51 Ρ.) 
0. ἡμῖν ἐχφανεὶς --- ἐπιφαίνεται] φανεὶς ἡμῖν ἀνοὸσ ὡς 
ἀνοσ ὁμοῦ καὶ φιλᾶανος ἐπεφάνη 10. ὃ ἀχώρητος γροϑί 
ἐν τάφῳ 11. λιπὼν τὸν κόλπον] λειπιὺν (510) τὸν ϑρόνον 

14. τοῦ παραδείσου ἀνοίξας, τὰς δὲ πύλας τῆς π.} οὐ- 
θανῶν μὴ ἀνοίξας, ἀλλὰ πύλας παραδείσου ἀνοίξας, τὰς 
πύλας τῆς ὙΝ 14. ὁ] καὶ 10. διανοίξας] ἀνοίξας 
20. ποῦ παραγίνεται) ποῦ κατέρχεται 22. αὐτοῦ οἴη. 
28, κατάδιχον] κατάχριτον 28. ὀδυνῶν] ὀδίνων (1. 6. ὠδέ- 
γι») 29. αὐτῆς] αὐτῶν ὅϑεν --- ἀναδέδεικται (86 
Ῥεῖ. 560 1511) οἵη. 30. Ροβϑὶ συγχορεύσωμεν ἃϊάϊ!ι ἀλλὰ 
συγχροτήσωμεν 81. ἀλλὰ συσκιρτήσωμεν ο!. 52. ἀλλὰ 
ταχύνωμεν ὁ1|. β. καταδίκων) β. καὶ καταδίκων 

20, ὃ. ἀνδρείᾳ] ἀνδρίᾳ 4--. οὺς -- κατοικοῦσι») 
οὗς ἐτυράννισεν ὃ πιχρὸς χαὶ ἀνίκητος τύραννος τυραννίσας 
καὶ ἐκ ϑεοῦ ὡς ἀλάστωρ ἀποσυλήσας δμοῦ τὲ καὶ σωρεύ- 
σας τοὺς ἄνω κατοιχοῦντας ἡ ἐλευϑερώσας συναριϑιμῆ--: 
σαι οἵη. ὅ. πρωτογέννητος] πρωτόϑνητος πάντων] καὶ 
πάντων κατωτάτων οπι. 9. πρωτόϑνητος] πρωτό- 
ϑυτος 11. ὃ οπι. 13. κιβωτοῦ] τοῦ Ἰϑυσε, ἁγίου] 
ἁγίου π. 14. ζοφερὸν ἡδρακαῖ ζοφερὸν διάβολον κόρακα 

1. ἐξορισάσης] ἐξωρήσας 10. ϑνητάϑνητον ϑεῷ ϑύ- 
σας ϑυσίαν)] ϑνητάϑυτον ϑύσας ϑυσίαν 17. κάτω γοβί 
Ἰσαὰκ ροπῖϊ. 18. Χριστότυπος] χὺ τύπος 19. χατώ- 
δυνος] κατόδυνος ἰς οἱ πιοχ. πρὶν] ὃ πρὶν 20. ὃ 
δέσμιος] δεσμώτης 425. ὃ ποτε] ὡς ποτε 24. ἐν: δῇ 
- λεόντων ἄνω] ἐν ἅδῃ ὡς ἐν λάκκῳ κατωτάτω ὃ ποτὲ 
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ἐν λάκκῳ ἄνω 26. τῆς φϑορᾶς) τῇ φϑορᾷ 21. χή- 

τξι ΟἹ. 28. προαιωνίου Ιωνᾶ τοῦ οἴῃ. 29: εἰς αἰ- 

ὥνα καὶ εἰς τοὺς οἴῃ. τῶν ο1η. 430. λροι καὶ ἐπ᾽ 

αἰῶνα, 486. 5661051 Ρ, Νοη δηί6, 5684. ροβι χαὶ ἔτε ἰηίθν.- 

ῬαμδΙΙ, γθοίο. 32, χαὶ δηΐα αὐτὸς ὁπ]. ὃ πολὺς Ἰωάν- 

νης] Ἰωάννης ὃ πολὺς 99. τῇ ο1η. 

621’, ὃ. φυλαχῇ] τοῦ ἄἅδου φυλαχῇ (Ποῖ βἰδι πη βΕαυδίαΓ 
τοῦ “Ἵιδου) 4. ὅϑεν τῶν] ὅϑεν ὁπ]., 560151 Ρ, ὅ. οἱ 
δὲ προφῆταί τε] οἱ προφῆται δὲ δέκαιοι]οὶ δίκαιοι 
1. πανωδύνου)] παντοδύνου διαὶ χατηφοῦς ἐχϑροχρά- 
τοῦ] χαχατηφοῦς ἐχϑροχράτους καὶ οἵη. 9---ἴ4. 
ΤΠ. γ 2 .ϑ. Ρ δ] ηγξ 290... ΟΣ ΠΟ ΠΕ Β, δ. 9 

τ Ὁ. ΠΕ ΙΡΟ: 9 5.91 8ιὲ 10. ὃ δ᾽ ἄλλος ἐχ] ὃ δὲ ἐκ 
14. καὶ οῃ. 10. 18. ἕτερος] ἄλλος 1[7. 19. ἄλλος] ἕτερος 

19. ἐγκατάλιπε) ἐγκαταλείπῃς ΠῚ 86 ἐγκαταλίπῃς, αυοά 
ΛΘ {{{π|}). 20. καὶ ἕτερος] χαὶ ἄλλος χαὶ 21. ὑπαχού- 
σας] ἐπαχούσας ἀλλ καμῃ «Χριστὸς ΟΠΊ. ΧΑ ἜΤ ἢ 
90. τῷ νῷ καὶ] καὶ τῷ νῷ 92. ποτὲ --- πανστρατὶ τῇ] 
τότε κρατεῖ κραταιῶς κατὰ χράτος τοῦ χράτους τὸν τύραν- 
γον χαὶ λαῶ πανστρατῆ τῇ 

πα ΟΥ πύλας] ϑύρας ἀξύλους τῷ ξύλῳ τοῦ σταυ- 

θοῦ “Χριστὸς ἡ ϑύρα ον μη, ἐς --- μόχλους] ἀξύλους σταυ-- 

οῦ “Χριστὸς ἀν ΝΕ ἥλους τὲ καὶ μόχλους ἢ χαρ- 

δίαν] ἀσαρχὶ χαρδίαν 8. τὴν ἄσαρχον ΟἸΉ. ἐχεῖ]} ἐχεῖ 
μὰ 9. τῷ σταυρῷ] σταυρῷ ὡς τοξότας] τοξωτὰς 

. ὄψῃ ὄψει Ἐ5) δεσμόταις (510}} δεσμίους 14. τὴν 
ρει, τὴν κατάραν 10. χαὶ πῶς τὸ μεσότοιχον] πῶς 
τὸ μεσότυχον πῶς τὸν] ποῦ τὸν 17. ἔστησε] ἥττησε 

19. καὶ ποῦ τὸν] καὶ τὸν 20. κατέστησεν] ἀπεκατέ- 
στησὲν 21. οἰχονομικῶς τοὺς] δεσποτικῶς τὰς 90: 
παραστῆσαι] μοι Δ τ Δίαι{Π. 20, 58. δ. ϑανάτου. 
καὶ τύραννον διὰ ϑανάτου] ϑανάτου τυράννου. διὰ ϑανά- 
του 27- μυρίαςμυριάδας καὶ χιλίας χιλιάδας] μυριάδας 
μυριάδων καὶ χιλίας (510) χιλιάδων 29. ἀϑρόνων οἵη. 
80. ἀομμάτων ὁ1]. 92. τιμώσας) ὑμνούσας συμμά- 
χους] συμπασχούσας 98. ἀλλ] καὶ 

28, 1. ὅμοῦ καὶ φιλούσας οἵη. ἀεὶ οἴη. ῥεῖ 
σπότῃ τῷ οτι. φερέγγειοι (5 Ἴρ5ὶ φερέγνοι)] φερ γϑὸ δῷ 
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8. ὁπλῖται] ὅπλῆται ὀξεῖς] δόξης 4, σπουδῇ] σπουδὴ 
ὅ. ἀλλήλας] ἀλλήλαις διιοῦ ὡδ ὁμιοῦ καὶ εἰς 6. 

χατεστεμμένας] καϑισταμένας τῇ ἐχϑρῶν καὶ παρανό-- 
μων παρατάξεις] ἐἑχϑρῶν τυ θάννων παράταξιν 8. χατι-- 
οὐσας (5ογρεὶ χκατήεσαν)] κατίεσαν δρόμοις] δρόμῳ 
τὲ οἵη. 9, καὶ ὑπόγεια ογι. 11. ἐξάγων ἐν ἀνδρείᾳ 
τοὺς ἀπ᾽ αἰῶνος πεπεδημένους) ἐξάξαι τοὺς πεπαιδημένους 
καὶ ἀπ᾽ αἰῶνος χκεχοιμημένους 13, πανέσπερα) πανεσ-- 
πέρια δεσωμτήρια καὶ οῃη. καταδύσεις] καὶ χατα- 
δύσεις 18. αἰγληφόρος)] ἀγλ 'αηφόρος προφϑάνει 
ἔφϑασεν προφϑάνει 10. ἀρχιστράτηγος] ὃ ἀρχιστράτη- 
γος 11. τινὰ --- λαμπρὰν) τινα ἀρχαγγελικωτάτην λαμ- 
πρὰν 19. φωνὴν οἴῃ. καὶ λέγει) φωνεῖ καὶ λέγει 
20. βοᾷ χαὶ οῃι. 22. φασὶν] φησὶν 238. ἐξουσίαι) αἵ 
ἐξουσίαι συντρίβητε] συντρίφρϑητε 84. ἕτερος] ἄλλος 

οἵ οἴη. 20. παντοδυνάμου) καὶ παντοδυνάμου 271. 
τροπαιούχου στρατοῦ οἵη. φρίχη τις χαὶ τάραχος καὶ 
φόβος κατώδυνος] φοίχη τις καὶ τρόμος ὁμοῦ τε καὶ τάρα- 
χος χαὶ φόβος κατόδυνος 90. τοῖς ἐν ---- ἐξαίφνης) τῆς 

ἐν ἄδου ἐκείνης καὶ παραδόξου χυ ἐπὶ τοῖς καταχϑονίοις 
παρουσίας ἑξέφνης 92. ἀστραπῆς ἥ ἀμαύρωσις] ἄστρα- 
πῆς ἀμαυρούσης 88. ὃ, τὰς ὄψεις) τὰς ὄψεις ὁ. 
σχοτίζουσα καὶ οὁῃι. βροντοφώνων βοῶν ἀκουόντων καὶ 
στρατῶν κελευόντων λέγοντας ἄρατε] βροντιφόνων (510) τι- 
γῶν ἀκουομένων φωνῶν καὶ στρατιῶν χκελευουσῶν ἄρατε 

24, ἃ---ὅ. οὐ γὰρ --- ὑμῶν ον. 3. τῶν ορὸ 86 6|61]) 
8. καὶ κατάκλασιν ὁ1ι. 10. ὑμῶν} ὑμῖν 11. ΑἸΓΘ πὴ 

ὑμῶν οἵη. λοιπὸν] λοιπῶν 13. αὐτῶν οΙη. 14. αὖ- 
τῶν ὑμῶν) ὑμῶν αὐτῶν 15. πάρεστι] ἄρατε πύλας, 
παρέστη 17. αὐτοῦ) αὐτῷ ΑΙΓΘΓ ΠῚ κυρίου 01]. 
18. ὑμεῖς ἐποιήσατε τὰς εἰσόδους, τὰς διεξόδους] τὰς μὲν 
γὰρ εἰσόδους τοῦ ϑανάτου ὑμεῖς ἐποιήσατε, τὰς δὲ διεξό-- 
δους 20. παραγέγονεν. διὸ μὴ μέλλετε" ἄρατε πύλας 
καὶ ταχύνατε, ἄρατε χαὶ μὴ ἄἀναβάλλετε) παραγέγονεν. διὸ 
ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, ἄρατε χαὶ μὴ μέλλετε, 
ἄρατε χαὶ ταχύνατε, ἄρατε καὶ εὴ ἀναβάλλεσϑε 28. 
καὶ ἃ] ΘΓι ἢ ΟΠ]. 24, ἅμα] καὶ ἅμα 20. μού ἐλύ-- 
ϑησαν, ἅμα οἱ μοχλοὶ] ἁλύσεις καὶ οἵ μοχλοὶ 0. ἐξέ- 

ΕΡΙΡμδηΐϊιβ. ΤΥ, 2. -1 
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πεὲσα»] ἐξέπεσον 29. ἕτερον] τὸν ἕτερον 80. φεύγειν] 

φυγεῖν 82. ἐϑροήϑησαν οι. 88. ἐτρόμαξαν) ἐτρό-- 
μασαν 

25,11: συνεκάλυπτε καὶ ἄλλος πρηνὴς ἀνεπήγνυτο) συν-- 

ἑκάλυπτεν, ἄλλος πρινὴς ἀπεπήγνυτο 2, ὡσεὶ ὡς 

ὃ. χαὶ ἕτερος δον (οὐρανίων 56 0151} Ρ 6ρῸ ἀ6]6ν1) ηλλ.} 

καὶ ἄλλος ηλλ. 4. ἔφευγεν] ἔφριττεν ὅ: τότε] τότε 
ποτὲ θ. αὐτῷ] ἑαυτοῖς 9. ουτός ἐστι»] ἐστὶν οὗτος 
11. ἐν ““ιδῃ οἵη. γενόμενα) γεγενημένα 11. τἀ] εὶς 
ἐστιν ἔνϑεν 01]. 12. χκεχοικημένους] πεπαιδημιένους 
(1. 6. πεπεδημένους) οὗτος οἴη. καὶ καταλύσας ΟἹ. 
18:. τὸ ϑράσος καὶ τὸ χράτος] τὸ κράτος καὶ ϑράσος 
14. καὶ ἐξάγων --- πεπεδημένους ΘΙ. 1ὅ. ἀνέκραζον] 
ἀντέχραζον 10. ὦ παράνομοι τύραννοι ΟΠ. 17. βα- 
σιλεὺς] ὃ βασιλεὺς 19. πολέμοις] πολέμῳ 21. ὦ δή- 
λαιοι (βεουῖρϑὶ δείλαιοι) ὦ δήλεοι 22. τῶν ὃ. ὑμῶν] 
ὑμῶν τῶν ὁ. 24. νεχριύσας] ἐκνευρώσας 27. ἀπολ-- 
λῶν] ἀπολλύων 28. μηδὲ] μὴ 29. μέχρι χαὶ] ἄχρι 
τοῦ 92. ἐκλέλοιπεν] ἐχλέλυται 99. πεπάτηται)] πέ- 
παυται 

20, 1. τοῦ δεσπότου οἵη. ὦ. τε 61: 4. ἐξουσίας] 
δυνάμεις 5: ταμείων) ταμιείων φευγούσας οἵη. 
ἐνδότερον) ἐπὶ τὰ ἐνδότερα 0. καὶ τὰ φρούρια οπι. 
διερεύνων] διηρεύνων 7. ἄλλον οἵη. 7. δέσμιον) δεσ- 
μίους 9. δεσμοῖς ἀλύτοις οἵη. ἔδεον] ἔδεννον 
11. τοῦ δεσπότου ρμροβὶ ἐνδότερον 12. ὡς βασιλεῖ καὶ 
ϑεῷ) ὡς ϑεῷ καὶ βασιλεῖ 13. παρείποντο] παρίσταντο 
δ}] δὲ 14. τούτων] ταῦτα γινομένων] γενομένων 
18. ϑρυλλουμένων) καὶ ϑρυλλουμένων 10. παρουσία τοῦ 
δεσπότου] τοῦ δεσπότου παρουσία 17. κ᾿ ἔμελλεν] ξιιελ-- 
λεν χ. ὃ ᾿δὰμ] ὃ οἴη. 19. χαὶ πρωτόϑνητος ἐνδό- 
τερον πάντων ΟΠ]. πολλῆς τῆς] πολλῆς τινος τῆς 
20. ἤκουε] ἤκουσε 21. εἰσερχομένων) εἰσερχομιένου 
22. ἐν τῷ ὃ. π.] π. ἐν τῷ ὁ. 28. πρὸς ἀπαντας τοὺς] 
πρὸς πάν (ϑϊ0) τοὺς 54. δεσμίους δῖα ἀπ᾿ αἰῶνος 
τινος] τινῶν 2ὅ. εἰσερχομένου] ἐρχομένου (δοηί. Ππ. 21.) 
20. χκατηξίωσεν] καξίωσεν (510) 27. ἐὰν] εἰ ὀψόμεϑα) 
ὀψώμεϑα 92. ὃ ἰδὰμ]) ὃ οἴῃ. 38. στῆϑος] στίϑος 
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πάντας καὶ εἶπε» πάντας τοὺς ἀπ᾽ αἰῶνος χεχοιμημένους 
καὶ εἶπεν 

21. ὃ. αν αὐτὸν 4, ἀνίστησι] ἀνέστησε 6. 
γενόμενος. ἸΏ. 8. ἐξέλϑετε) ἐξέλθατε ἐν σχότει φω- 
τίσϑητε! ἐν τῷ σχότει ἀνακαλύφϑητε θ., «καὶ. τοῖς κ. 
ἀνάστητε ΟΠ]. σοὶ δὲ διακελεύομιαι] σὺ διακελεύωμαι 
11. κατέχῃ] κατέχεσε (510) 12. ἐγώ] ἐγὼ γάρ ἡ ζωὴ 
τῶν νεχρῶν] ἢ ἀχόστροις τῶν βροτῶν τὸ ἑμὸν] τὸ ὁπ. 

18. ἐμὴ) ἐμὴ ἢ 4. ἔγειρε) ἐγείρου 18. ἐπὶ γῆς 
καὶ ὑποχάτω γῆς] ἐπὶ ἊΝ γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς 
20. ἐξελϑόντα) ἐξελϑῶτα 91: παρεδόθη») παρεδώϑην 
ὃ. ἑνὰ δὲ ἀποκαταστήσω εἰς τὸ] ἵνα σοι ἀποχαταστήσω 

τὸ (πο τθοθρὶ, βουναίο θ61 ΘΡΓΟΓΘΠ εἰς) 25. ἐπανορ- 
ϑώσω)] ὀρϑώσω 20. εἰκόνα μου] εἰκόνα τὸ πρότερον 
21. φοαγγέλλωσιν] φραγέλλωσιν 28. ἁμαρτιῶν) ἁμαρ- 
τημάτων γιύτου]) γώτου σου 29. χεῖρας ἐν τῷ ξύλῳ 
καλῶς] χεῖρας διὰ τὰς σὰς χεῖρας, ἃς ἐξέτεινας ἐν τῷ ξύλῳ 

καχῶς ΘῈΣ εὐρυχϑώντας) ὀχυρωϑέντας 99. τῆς παρα- 

κοῆς οι]. ῇ ἢ ἀπόφασις γέγονεν ἫΝ 
23, 2. πεπόνημιαι] πεποίημαι 2), χολὴν] χολῆς 

8. ἰάσωμαί σου τὴν διὰ βρώσεως) ἡ ῦν σου τῆς βρό- 
σεως (516) γλυκείας] γλυκίας 9. ἐνύχϑην]} ἐνύγην 
11. ἰάσατο τὸ] ἰάσατό σου 12.. σὲ ἐκ τοῦ Ἐκ “Ἵιδ}} σ 
τοῦ ἐν τῷ ἄδῃ 14. ἔγειρε] ἐγείρου 14. ὃ ἐχϑρὸς οῃι. 

10. ἐκώλυσιη ἐχόλυσα 17. τοῦ τοπιχοῦ οτη. ἀλλ 
ἰδοὺ αὐτὸς ἐγὼ] ἀλλ᾽ ἐγὼ αὐτὸς ὅλος 19. προσκυνῆσαι 
προσχυνεῖν 22. δερμάτινον --- αἱμάτινον] δερματινὸν --- 
αἱματινόν 24. ἀπὸ τοῦ ϑανάτου εἰς τὴν ζωὴν Μ: 
ἀπὸ --- φῶς οἴη. 20. εὐφροσύνη») τὴν εὐφροσύνην 
27. ἀπὸ δουλείας] ἐγείρεσϑε, ἄγωμεν ἐντεῦϑεν ἀπὸ τῆς 
δουλίας 28, τὴν ἄνεσιν] τὸν ϑεὸν 30. γὰρ] γὰρ χα 

Ν 

82. ἐντεῦϑεν οἴῃ. μου ὁπ. οὐράνιος] ὃ οὐράνιος 
839, ἐνγενήκοντα) ἐνενίχοντα 

0.2, καὶ πότε] καὶ ὁπ]. ἐπανέλθῃ] ἐπανέλϑοι 
ἘῈ “ερουβικὸς] ὃ χερουβικχὸς 4. ἐδέσματα) τὰ ἐδέσματα 
7. οἶδεν} εἶδεν 9, ἃ ἀγαθὰ 01]. περιμένουσι] ἀναμέ- 
νουσι] 10. ἀνίστανται] ἀνίσταται 15, ἢ ἐβια. ὃ 
καὶ ἄλλα --- κηρύττοντα τοῦ] ἀλλὰ καὶ πολλὰ σώματα τῶν 

ἢ Ἔ 
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»- ’ ἀπ᾿ αἰῶνος κεχοιμημένων ἁγίων ἀνέστησαν χηρύττοντο τὴν 
τοῦ 14. ὑποδεξώμεϑα) ὑποδεξόμεϑα 1ὅ. καὶ ὀψώ- 

νιν .«. Ὕ - 

μεϑαὰ οὔ. περιπτυξώμεϑα) περιπτυξόμεϑα 10. τῶν 
ἀσωμάτων) ἀρχαγγέλων 11. συνδοξάζοντες τὸν ὑμᾶς] 
δοξάζοντες τὸν ἡμᾶς 18. καὶ ζωοποιήσαντα ΟΙΉ. 19. 
ἀνάρχῳ αὐτοῦ πατρὶ] ἀϑανάτῳ πατρὶ παναγίῳ] ἁγίῳ 
χαὶ ἀγαϑῷ οχ.. 20. αὐτοῦ πνεύματι] καὶ ὁμοουσίῳ πνεύ-- 
ματι χαὶ νῦν χαὶ ἀεὶ καὶ οἴη. 

ΗΙ5. ΒΡ ΡΊ ΠΝ. ΒΟΡΙΡίαγδθ ἀἰνουβι ίοιη, 481 ὁχ σά Ϊ66 
ὨΘη ΠΟΠΪηΔίο ΠΠ0 ἰδηΐππη 4] ΘΓΟΘΙ6 060 ΘΧΟΟΡΡ Δ [ἢ ΙΠΔΡΡΊΠΘ 
φἀϊεοηΐ5. 586. ροϑαῖϊί Ῥϑίανίπ5, ργδθῆχο αἀρίψιθ γράφεται, χαρά 
ΟΙΪ0. (οηβθηβι 586ρ6. ΟἿΠῚ οΟά]ο6. ΘΟΟΓΡΙΔΙ ΘΒ]. 

5.91: τοὺς ἐν τῷ ἅδῃ ἐξήγειρε] καὶ τοὺς ἀπ᾽ αἰῶνος 
ὑπνοῦντας ἐκ τοῦ δου ἀνέστησε 

10, 24. ̓ ἀγάλλεσϑε] ἀγαλλιᾶσϑε 852. χαὶ ϑεάσωμεν 
-- ̓ καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἐκεῖ μυστήρια κατοπτεύσωμεν γνῶ- 
μεν ---Ἴ γνῶμεν ϑεοῦ ὑπὸ γῆς χρυπτὰ ϑαν. 

11, 9. καταδεσμεῖ) διαδεσμεῖ 28. ἐπὶ σφαγὴν] ἐν 
οὐ αΝν ὍΣ ἐδέχοντο] ὑπεδέχοντο 

. διάβασιν) τῆς διαβάσεως θ. ζωὴ, ἐκ ---Ἰ τῶν 
ἐκ εὐδ ΟΣ ζώων 17. καὶ ἄκουσον Χριστοῦ) ἄκουε 
ῥητῶς διτ. 

, 28. πρὸς πηλοῦ] τὸν πηλὸν 90. οἰχτρὰ] μικρὰ 
88. χαὶ τοῦ νόμου] χαὶ τὸν νόμον 

14; δϑοτὸον χυρίου] τοῦ σωτῆρος 9. γέμον τοῦ ϑη- 
σαυροῦ]) γέμοντα τὸν ϑησαυρὸν 10. κρυβόμενος] κρυ- 
πτόμενσς 18. μυστήριον --- ἀπόχρυφο») μυστήρια ---- 
ἀπόκρυφα 22. ὑπερβάλλων) ὑπερέβαλλε 29. χόμι- 
ποις] κομψοῖς 

18, 18. οἰχτρὰν] μικράν τινὰ καὶ οἶχτράν θ. Να- 
ζαρινοῦ) Ναζωραίου 9. ξενίᾳ) ξένοις 22. ξένης] ξέ- 
γους 81. χώρας τυγχάνει οὗτος ὃ ξένος] χώρας σὺν τῇ 
μητρὶ ἔχοντα 

10, 10. δούλου] οἰκείων δούλων 92. ϑεὸν ἐν σαρκὶ 
γυμνὸν] ϑεὸν οὐ γυμνὸν 21. πρὸς βραχὺ] ἐν σαρχὶ 

17, ὅ. δὴ --- κατέστελλες) οἴδεις τοῦ καταστεῖλαι 
10: τὰ ὄμματα τοῦ] τὸ ὕμμα; ἄρα τοῦ 19. τὰ ἑαυτοῦ) 
τῷ ἑαυτῷ (“Ἑοτί. ἑαυτό" ΡΕΤ.) 2ῦ. ἀληϑινῷ] ἀπροσίτῳ 
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18, 4. ἐμπλησϑὲν --- ἐνωϑὲν] ἐμσπιλησϑέώντος --- ἕνω- 
ϑέντος 10. πάντας] πάντα 11. κεφαλή] ζωή 
(14. Χερουβὶμ) “1ὰ Ατιρ. σοιηϊηπαίαν Χερουβίμ." ΡΕΤῚ 
18. καὶ] ὡς καὶ ἐξίστανται] συγκομίζουσαι 

19, 8. πάντας] πάντα ι8. τοῦ παραδείσου] οὐρα- 
γοῦ 22. βουλὴ] φρίκη 

90, ὃ. οὺς κατέπιεν τοί οὺς τυραννικῶς ὃ πικρὸς καὶ 
ἀνίκητος τύραννος τυραννήσας ἐκ ϑεοῦ ὡς ἀλάστωρ ἀπε-- 

σύλησεν 14. κόρακα] διάβολον κόρακα 
21, ὅ. οἱ δὲ] οἷα δὲ 
22, 0. χειρενϑέοις] χειροϑέοις 9, τοξότας] ὡς τόξῳ 

τὰὲξῤξῤῤ (2ῦ. “ἢδ8δ6βὲ 4]1χυἱά." ΡΕΤ.) 29. ἀϑρόνω» ἀϑρόων 
Δθ λ. φερέγγειοι) φερέγχειροι 7. παρανόμων τυ-- 

θάννων 8. χατιούσας] κάτεισι 82. ἡ ἀμαύρωσις]) 
ἀμαυρούσης 88. σκοτίζουσα καὶ ̓ βροντοφώνων -Ἰ πλη- 
ρώσασα (ὡς βροντὴ φωνῶν τινων ἄχου. οἷα. 

δ τνς δραπετοδούλως] δραπετωδῶν 80. τῷ ἑτέρῳ 
φεύγειν φϑεγγόμενος] ἕτερον περισφυγγόμενος (516) 

δ ρά Ἢ ἀνεπήγνυτο] ἀπεπήγνυτο . 06. αὐτῷ] αὐτῇ 
9. ϑαύματα)] πράγματα 27. ἀπολλῶν)} ἀπολωλώς 
92. ἐχλέλοιπεν] ἐκλέλυται 

21,9. κεχοιμεημένοις] κειμένοις 88. ἢ ἡ ἀπόφασις 
3 ἧς πάλαι ἡ ἀϑέτησις “γέγονεν, ἐν τῇ ἕκτῃ ἡμέρᾳ καὶ 
τὴν σὴν πλάσιν τὴν ἐν τῷ παραδείσῳ. ἐν φονω; 

28,514. ἐξήγαγε -] ἐξήγαγόν σὲ ἀπὸ 9. ἐγὼ] αὖ-- 
τὸς ὅλας αἱμιάτινον"} δερμάτινον 90. ᾿έλέν, - 
Χριστὸς ἀπέϑανε καὶ ἀνέστη, οἱ κυριεύσῃ 

29,11. ὃ ἐν ῬΡ πάντες οἱ ἐν τῷ ἅδῃ πίστει ἀπ 
--|} σώματα τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος κεχοιμημένων ἁγίων 
ἀνάστασιν] ἔγερσιν 19. ἀνάρχῳ] ἀϑανάτῳ 
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Π]. 

ὙΓΣΟΤΗΝ ΠΥ ΉΣΥ ΣΙΝ, 

Ιῃ ΠΡΟ Ίη6. ἢπ1π5 ΠΟΙΏΠΠ1Δ6 Ῥοίδνι5 δηποίαν! 4πὰ6 [ηΓᾶ 
ΡΟϑι]. Ἰπηθη Δ .1065 ἀΒΓΘΡΊΒ00 ποίαίαθ. ἃ}} 126 1ῃ ἰθχί μη) 581 
Γροοθρίδθ. 

τ νϑς ἐπληρώϑημεν) ΒοΡΙ. πληρωϑῶμεν 14. καὶ 
τὰ] 668. ἉΠΙχαϊά. Ε, κόσμον. κόσμος. κοσμηϑῶμεν. ---Ἰ 
ΜΆ 5. Ἰοοιι5.᾿ 

“81, 11. Ἰησοῦν] ὅν. χύριον ὅ. «Ζωτὸ»)] ὅσοι. 
᾿ 1 ὠτ 7. στερεῷ μετὰ] ὕοτι. Ἐστερεώματι᾽ 

“432, 2. λαοῦ] Βονι. ϑανάτου 8. δὁμικὰς) ΑἸϊαά 5}}-- 
Βα πρηάπη, ηἰδὶ ἃ} ὅμοῦ ἢαί. 19. τὰ ἡμέτερα] ὕονν. 
πρὸς τὰ ἡμέτερα᾽ [28. πλάχες ΒΟΡΙρ5ὶ ῬΓῸ πλάκει.} 

ὯΝ ΒΉΝΘΝ βαπτίζεσϑαι) ὕοτν. ἐν τῷ βαπτίζεσθαι ἐν 
ἢ τῆς ἐρυϑρᾶς) Βονί. καὶ ἐρυϑοά᾽ 

“84, (8. γὰρ 5601π51} Ρ.) 11. ἔχει] Βονί. Ἐἔχεις 
28. τὸν τῶν λεόντων ---Ἴ Ποοδί ἃ] ααϊά." 

“«8ὅ, ὃ. τῶν, ἐνάγκαις] Βονι. Ἐὲν ἀνάγκαις, οἵ ρᾶμ]ο ροϑί. 
ι1ὅ. ἐσθῆτε] ὕοτν. ἐἰαϑῆτε 19. δύ ὧν] Βονι. Ἐδύ ὃν 

82. ἐνάγκαις] ον». Ἐέν ἀνάγκαις" 
“30, 8. πίστις] ον. ἐπιστῆς θ. ὄχλου] ὕοτν. ἔὔχλῳ 

7. ἐνάγκῃ] Βονι. Ἐὲν ἀνάγκῃ" 
“817, 851. πλήρης] Οοτγυρία νοχ." (ϑοιιρδὶ πλῆρες.) 
ΒΒ 1Σ ἐπλήσϑησαν] ΒΟΥ. τῆλ. 
“839, 2. ὁ παῖς] Βονί. Ἐάπασι (ἀδελφοῖς σου] σου 

5601 51 Ρ., 650 ἄδ]6νυ1,.) 17. προσκαταλαβέτωσα»] ὕοιν. 
προχαταλαβέτωσαν." 
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ΙΥ. 

ΕἘΠΣ ΤΗΝ ΑΝΑ͂ ΖΗΨΙ͂Ν. 

Α4 πᾶηο. ΠΟΠΉ1Π18Π) Ρ 8551] ΟΟΥΓΙ ΘΠ ἀΔη] ΟΟ 66. Ἰ515. 511Π} 
ῬΑΡΙΞΙΠΟ 1174. οΠαγίδοθο ([0]. 2517.), {πιο Εἰ. ΒΘ Π 65. 6Χ-- 
Ο551., 6. 4110 114 ἀἸόᾶῃ τ Ῥρίαν! ᾿ΘΟ ΠΟΘ ΠῚ) ἰῃ ]ΘΙΏΠηΔ(15. Ρ0-- 
Ὡ8Π), ΘΟΩ ΟἸ5. 5ΟΓΡ ΓΔ ΠῚ ΡΟΠῸ οι πηδίδ. 

40, 9. ΕἸΣ] λόγος εἰς τ: ἐπιτεϑεῖσα) «ἐπιχειμένη 
19: ἢ δὲ φύσις τῶν πραγμάτων πασῶν τῶν ἑορτῶν λαμ- 
προτέραν συνίστησι] 66. Δ 414] οχ Ρᾶγ. ϑ)ς α μι64. 600, 
ΡΔΓ. 28. γαληνιάσατε] γαληνιώσατε 24, παράσχητε) 
παράσχοιτε, ἡποὰ γΘΓῚΠῚ 6588. Ροίοϑί. Ῥγάθί.}} ἰδηθη παρά- 
οχετε. 

41, θ. ἑαυτῷ] ἑαυτὸν 7. ἔχειν] ἔσχεν 19: βοῶν 
ὃ πατὴρ] ὃ πατὴρ βοῶν 1ὅ, σωφροσύνης] εὐφροσύνης. 
Εἰ 5ἷς Ρϑί. ἴῃ τπᾶλσ, “ον, εὐφροσύνης." 10. τὴν ἀϑα- 
γασίαν)] τὸ ϑνητὸν (ΠΠΡΡαΡο δὰ ργδθοθάθημα νουθᾶ Δ ΘΓΡΔΠ[6) 

20. διὸ] “ῬοΙίδηι5 (Ἰπ ΘΓ Ρ 65. [ἃ 1η15) 16ρ 556 νἱἀθίαν δύ οὐ." 
ΡΕΤ. 29, χαρὰν μεγάλην] “Ὁ 66βι ἔχει. ἢ ΡΕΤ. Βοβαίαὶ 
χαρὰ κως 6Χχ Ρᾶγ, 91. ἡμέρᾳ] ἑορτῇ 

ΤῸ εἰς τὰς] εἷς οῃη. 2. ἄληκτον χαρὰν] ἄλεκτον, 
ἐς ῥε ἀμώδη 8. ἐπέδειξε] ὑπέδειξε 7 παράδοξον 
ἱπποδρόμιον: τὸν τῆς] παράδοξον οὐρανοδρόμον ἡνίοχον. 
δεῦτε ἰδετεὲ παράδοξον ἱπποδρόμον᾽ τὸν τῆς 1ὅ. ϑαῦμα 
τοῦ ἡλίου) ϑαῦμα τῆς λαμπρότητος τοῦ ἡλίου τῆς 
δικαιοσύνης 5051 ρΡγὸῸ τοῦ δικαιοσύνης 10. τί μεγάλα) 
τί φησι μεγάλα 19. εἰς οὐρανοὺς] εἰς τοὺς οὐρανοὺς 
21. σχυλεύετε] σχύλλετε 28. φησὶν ἡ ϑείᾳ γραφή] ἢ 
ϑεία λέγει γραφή καὶ ἀνελήφϑη οἴῃ. ΡᾶΓ, 25, οὐχὶ 
δὲ εἷς τὸν οὐρανὸν δάάϊάι οχ ῬὰγΓ. 88. τῶν ἀγγέλων 
πρόβατα] πρόβατα τῶν ἀγγέλων 

48, 2. βαστάζων] βαστάσας 8. αὐτὸ] αὐτὸν 
10. μου ἉΠΔ6 16] 6χ Ρὰᾶγ. 18. διαλέλυται] διαλύεται 20. 
ἁρπάξας) ἁρπάσας 20. ἑαυτοῦ!) ἐμαυτοῦ 28. ὕβρεως] 
ὕβρεων 29. σπόγγῳ αὐτὸν] σπόγγῳ ῦξος αὐτὸν 92. 
ἑόρταζον] δῖ. οἰΐαιη Ρᾶγ., ποὺ ἡόρταζον, «τοἀ ἴῃ Ποϑ ΓΠὶ 
δα ΠΟΘ ἰγγορϑὶῖ οχ δἀϊοα Ῥοίαν! (Ο]Ο ἢ Θη51. Ἀθοίὰ ΠηροΓ- 
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ἴδοι! ἰοσπὰ ἑώρταζον 6β5ί. 88. δὲ αὐτὸν] αὐτὸν οη). 
ἐγήγερται) ἐγείρεται προεῖπον») προεῖπεν 

44, ἃ. δὲ αὐτὸν] δὲ πάλιν αὐτὸν 8. κατεσκεύαζον) 
παρεσκεύαζον (πο ΓΘΟΙΡΟΓΒ ἀθθ6Ρπ)) 4. ἑαυτὸν) ἐμαυτὸν 

8. ὕψιστος, βασιλεὺς φοβερὸς, μέγας] ὕψιστος, φοβὲ ἐρὸς 
χαὶ βασιλ εὺς μέγας 1ὅ. κάτω, πεσὼν] καταπεσὼν 
92. ὄνομα) ὕμμια (ψαοά Γδοίρογα ἀθθοθα) 224. τῶν αὐτῆς 
τέχνων] τῶν οἰχείων τέκνων στόμα κατὰ τῶν στοιχείων] 
στόματα τῶν οἰχείων 35, διάβολος διὰ] διάβολος ταύ- 
την διὰ δ. ψυχῆς} διανοίας 

45)}1. μὴ συγχωρήσῃς τς διαρρῆξαι ὀφϑαλμὸν οἵη. 
8. τοῦ χυρίου γὰρ] τοῦ γὰρ χυρίου 0. Χριστῷ] τῷ 
«Χριστῷ 8ι53. 95. κἀὶ ἦλϑον--" ἀνδραγαϑίας] Ηδθο ἰπ 
Ροίαπὶ δά το 6 ἀθοναμί, ΡΕΤ, 12. προπετείας φυτὸν] προ- 
πετείας ϑερμιότης φυτὸν 14. Π]Πωυσῆν) τὸν μωυσῆν (4αοὰ 
ΓΘΟΙΡ6Γ6. {6 }96}81}) 28, τριάκοντα --- ζυγὸν ὁ1η. 90. 
ἀνδρίαν) ἀνδρείαν μ 

40, 2. τὸν οὐρανοῦ} τὸν τοῦ οὐρανοῦ 8. οὗτος ὃ 
Ἰησοῦς ὃ ἀναληφϑεὶς ἀφ᾽ ἡμῶν εἰς τὸν οὐρανόν] ἤλος δά- 
ἀἸὰϊ ὃχ Β. ἔδέάρθιη ἴῃ ΥΘΥΓΒΙΌΠΘ ΘΧρΡΓΘβϑιὶ Ρα]ίαηιι5. ΒΟΥί8556 
Ἰδιτα ἴῃ Ῥρίαν! ΘΠ] 0η6 ἰὙροιιοίδ ὀπ]ρὰ ΘΧΟΙ θυ ηΐ. 10. 
τὸ ἡμέτερον περικείμενος] τὸ ἀνθρώπινον περικείμενος 
ἐν ταῖς χερσὶ τὸν τύπον τῶν ἥλων ἔχων) Παρ δά ἀϊ οχ Ρὰγ, 
ΕΧΡΓΘΒΒΙ ΡοΙίδηι5, σπυϑηϊοί οἰαυογυν ὑοϑίϊιὶς ριον δὰ μονοῦδι 

486. νϑῦῦ ὰ ἴῃ ΡῬαίαν!! ΘΠ ΠΠ0η 6 ἸΠΟΙ5. ΠΟ] δὰ 5.11. 2. ὄψων- 
7ὔ 

ται] ὄψονται 18. ὄψεσϑαι)] ϑεάσασϑαι 

Ν: 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΓΙΩ“Ω͂Ν ΜΑΡΙΑ͂Ν, 

Πδθς. ΠΟΙ] ΡγΪ πη οἰ οϑὲ ἃ} Ἰ] 6]η0 Μογ]ο ΟΠ ΠῚ 
Ἰπ ογριοἰίοπθ [πὰ ΙΟΔΠηἶβ ΡΙεὶ, ΡῬαριβιὶβ ἃ. 1865. δ οαϊδθηὶ 
Βριϑίοϊαγιιη ᾿σηδι}: ἀπᾷ486 γρϑίϊνιὶ Ῥρίανιιβ. Νοη ἀπθίαμῃ αϑί 
41 οχ οοάϊοθ. μία 511} Ραγίϑιιο 1173. οὐ. πὰης ἄθημο 
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ΟΟἸ᾿αΕ] ΒΟ ρ αΓ8, ΑΓΕ) τοοϊᾶβ, 4ιι85. ΓΘΟΘΡΙ, ραγίϊμη [α]545, ἰΐᾶ 
ΡΙΟροπᾶπι αἱ Ῥοίαν!ϊ ἸΘοΙΙΟη 65. ἴῃ Ἰθιηπιδί15, ΘΟά 015. ΒΟΓΙρΡίαΓΔΙὴ 
ροϑί Ἰοιημηᾶία ΒΟΠΔΠ), ΟΠ 5518. ἰ8ΠΊ6η {τι86. σοάθχ ρ]γπηᾶ Πα] γαῖ 
ὙΠ ΠΣ ΘΧ ἸΟίδοϊϑιηο ΟΥ5, 406 ΜΌΓΟΙ 5. οἱ Ῥαίανιπι8. γΓοοῖθ 00Γ- 
γοχϑυθηΐ. 

40, 20. ἐγκώμιος] ἐγκώμιον 24, ἱλαστήριον φράσας 
ἱλάμενος φράσαι 

4} 18 τολμήσω περὶ] τολμήσω" λαλήσω περὶ 91. 
πυρίνῳ γλώττῃ) πυρίνῃ γλώττῃ 

48,92. «ὡρμάσατο]) δὁρμάσατο 
49, 6. ἁγνείας" τὴν] ἁγνείας πολλῇ (βοτγὶρβὶ πολλῆς)" 

τὴν 1ὃ. χάλλος τοῦ] κάλλος τὸ τοῦ ἼΣ ὃς] ὃν 
22. ὁμοῦ τὲ] ὁμοῦτα. 28. χαῖρε κεχαριτωμένη, ὃ κύριος 
μετὰ σοῦ] ἤδδο δάαιάϊ οχ Ρὰν. 28. τὸ δέλεαρ] ὃ δέλεαρ 

580, 19. ἑλκύσῃ) ἑλχύσης 20. πάμφωτον»] τὴν πάμ- 
φωτον ΟΣ καταβιβάσασα) καταβοήσασα 90. χατα- 
ράξασα)] καταράνασα 

δ 20. παρϑένος ἁγία] παρϑένος ἁγνὴ 
ΠΝ λυ ττοῦ προφήτου λέγοντος ὃ ϑεὸς φησίν" ἐχ] 

διὰ τοῦ ἜΣ ΙΑ λέγει ὃ ϑεὸς, ἐκ 158. ἔξοδοι) αἵξοδοι 
(ᾳιοά αἱ ἔξοδοι 6556. ροίθ65ι) 19. ὄψεται χαὶ ποίμνιον) 
ὄψεται καὶ ποιμανεῖ τὸ (τὸ ἰγροιμαίαθ ΘΥΤῸΓ 6 ἴῃ Θα ΟΠ 6 Ἰηθὰ 
ΟΠΙ 5111) ποίμνιον 90. γυνὴ τὸν ἥλιον περιβεβλημένη, 
ξένον γὰρ ϑαῦμα ἐν οὐρανοῖς] Πρὸ δά 141 οχ Ρᾶγ. 

ον, 20. ἄσμα] στόμα λόγος] νόμος 25: «ὦ “λὺ- 
χνία παρϑενικὴ, ἥ τοὺς ἐσκοτισμένους φωτίσασα] ὰθα δἀ- 
ΟἹ. ὃχ ΡαΓ, 88. χόρας] Τγροιίποίαθ. ΘΓΓΟΙ ΡΓῸ χέρας. 

84, 1. πορφυροειδὴς] πορφυροειδῆ [11.. τῶν ΡΓῸ 
τὸν 5ογῦῖρ5ιι } ἐπ τς “Χερουβὶμ Θρ0Ὸὺ ρῖῸὸ «“Χερουβείμ πο οἱ ἴπ- 
ἴγα, ραυίογασθ Σεραφὶμ ρῖὸ ΖΣεραφείᾳμ]) 20. ἀνθῶν)} 
ἀνϑέων 

δῦ, 1. ἐγνωκυῖα) ἐγνωκοῦσα 11. οὐρανὸν] οὐρανοῦ 
10. ἑπτὰ δ ά141 οχ Ρᾶν. 260. ἐβάστασεν ὃ ϑρόνος]) 

ἣν πυ,βρνρα (ὦ ϑρόνος 39. λαμπραῖς] λαμπροῖς 
δ; . ἐρωτῶντες] ἐρωτοῦντες 81. ϑλίψις, τὸν 

ἐν ἮΝ Εν τῶν ἀπὸ τῶν ἀνατολῶν 82. ὃν] ὧν 
58, 14. σμύρναν ὡς ϑνητῷ!) σμύρναν ὡς ἀϑανάτῳ 

17. ἀνεκλάλητον») ἀνεγλάλητον 88. ἔλλαμιψε) ἔλαμψε 
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00] γοίονια οἱ Νονυὶ Τοβϑίδιηθη!" ἢ ἤδὺ ΠΟΙ. Οἱ δι! Ὠ] 

51 472: Ὁ 68. 1.17: 48, 29. ἴμιο. 1, 28. 49, 4. 

Ῥρφα]η. 18, 6. 50; 92. ΟΠ] δά ῶμο αὐ αι; 9 

Οὐ ἢ δον ΠΟ ἘΠ Ὁ θα δὴ 88: θη! ει 9 δηην 

1 ΒΗ ρου 7 52, 18---19. ΜΟΙ. ὅ, 2---4. 

ΜΔ ΠΣ Θένα 9.5.2 θὲ Ποδη πε 8, ον ἡ 2» 4 θρύνθῦ ΑΠΟΡΣΗ 2.1: 

58,14. αί[ῃ. 20, 20 ---28. Μαγο. 14, 22 ----24. ἵμιο. 22,11---.Φ20. 

Ὁ  αοής» δε 29: δα 1.5, 100. Οὐ Ρε 91 17. 

56, 181 108 ΠΠη,., 5, ΘΙ ΟΝ» ΤῊΣ 7, 1. [65. 9, 0. 

1: Μαίης 2.1 20: ΝΙΟΙϊνόνω: 

ΥἹΙ. 

ΠΕΡΙΒΩΩΝ, 

Ποο [γαρτηθηἝ πη ῬΓΙΠΉ115. ΘΠ 1 ῬΘίαναϑ. οὐ Ρδ.ΟΙ5. ΔΏΠΟ- 
(0115 [ἢ ἸΠΔΡΡΊΠΘ ΡΟΒΙ15, 5: 

59, 22. τοῦ ἰδίου] Ποοβι διά. 
00 55. μα ΠΡ 
ὈΙΒΌΟΡῚ Ὁ Ὁ.1ν [18. καὶ οἱ δαίμονες 50Γ]ρ5ὶ ΡΓῸ 

οἱ καὶ δαίμονες, ἰγληβροβίίο ψιο4 Ραίανίι5. βϑοϊαβογαί οἱ. 
02, 9. χροτούντω»] ἔοτί. χροτοῦντες 14. τῷ πατρί] 

Ὠδοβί σύν. 

ΥΠ. 

ἤΠὰμὺ ἀθ ΠιΠΠΘΡΟΓΡΙΙΏ ΠΊγϑίΘ.}15 ἰγδοίδί ΠῚ ΡὈΓΙΏ.5 δα ΐ 
Ῥοίανιϑ, Οαἶπ5. δ Θἂμ] δηποίδι! 08 [ἢ ΙΠΔΡΡΠ6. ρΡοβίίδθ ἢδθ 
δυηΐ: 

602, 21. ἀκαστορητὴς] ἔοτι. ὀνιστόρητον, νεῖ ἀνείκαστον, 
ἄρρητον. Φϑ ρΥ 1 1: 
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68, ὅ. ἀδιόρεστος] ὕονι. ἀδεόριστος [υοἀ γΘ06ρ1) νεὶ 

ἀδιαίρετος 11. ἄξουσα --- ὡς αὔτως] ὕοτν. αὔξουσα --- 

ὡσαύτως [«ποἀ τοοθρ]] 19. 165. 6, ὃ. 95. τοὺς ἀγγέ- 

λους] ὕονι. τοῖς ἀγγέλοις [Ἀθοθρ]] 27. τότε βασιλεὺς ---} 

Βοοϑὶ αυϊρρίδηι. ἔν. μετεπέμιψατο, αὶ ΔἸ αι] οἰ 5.041. 

θ4, 2. ἐξήλεω») Οοντιρία νοχ. 19. Ργον. 80, 22. 16. 19. 

15. ἃ ἐμπίπλαται) θε68ι οὐκ [Α44141.} 21. Ργον. 80,29. 

93. τοῦ προφήτου] ὕονν. τῷ προφήτῃ [606 ].] 

θὅ, 4. καταρράνας] Οοτταρία νοχ. {Ὁ ΠλΔδ: 

2, 49. [Ιοᾶπη. 2, 4. Μαι}. 12, 48. Μαχο. 11,14. Μαίιῃ. 

άκῷ, ὥθρῶ4. 

θ6, 4. Κρ. δὰ ὕον. 1, ὅ, θ. 10. δήλης] δείλης [Ἀ666ρ]]} 

93, ἐλοῦσιν] Βονί. ἕλκουσιν [Πλ666ρ].] 94, Ἐρ. δἀ Τίμι. 

ΒΝ ΔῸ: 96. αὐτῷ τῷ Π. τ. ἕξ ἑνὶ αὐτῶν} Ττάπβρ. ἑνὶ 

αὐτῶν τῷ Π. τ. ἕξ [Πλ666ρ].] 
61, 8. μῦσος [τοῦ] οὕτω βίῳ] Πάθο ΘΟΥΡΙρίΔ. 8: 

στίλε λιμιοῦ] Βονὶ. λεπταὶ, λιμοῦ. ϑΘΩΆΘῊΒ πίνακες σΟΥΓΙΡία ΙΗ. 

91. ᾿Ἰβροαίων] Βονί. “Ἱμορραίων [ἐξ δηίθ ἡμέρας ἃ 

Ῥοί. βθοϊαβηι. 6ρῸ ἀ616γ1.] Ια. 16, 7. Ἰοσίταν γευρίαις 

68, 2. [ἦν ἅπι6 ἑώρακε ἃ Ροΐ. 5θο]αδιπι 680. ἀ6|6ν].} 

8. 165. 4, 1. 94, Ναί. ὅ, 27. 28. 98. 89. 88. δευτέ- 

ρας] Ῥονί. δευτέρᾳ 
69, 8. δώσει Ροιῖ. δούς. [9. ὁλοκαυτώματα 5οτὶρϑὶ 

ρτὸ δλοκαυστώματα) 18. εἶπον] Εοτί. εἰπεῖν [Ἐ666}}.] 

ΥΠΠ. 

Πλπο οταιϊππουΐαπα [νᾶ ̓ π6 ἰδηΐαπι ἃ ογα 0 γο5510 Τιιη- 

στθηϑὶ δαϊίλιη 6588 ΒΟΙηΔΘ ἃ. 585. αἱ Βαρθτγίοῖα5. ΒΙ0]. τ. νο]. 8. 

Ρ. 27. οἀ. Πδι]. : 4αᾶπὶ Θἀ! ΠΟ η θη. ὁ 0. ΠΟῚ ὙἹ], 
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ΙΧ, 

ἘΕΡΙΘΤΟΙΑ Αἢ ΙΘΑΝΝΕΝ. 

Ερίβίοια ἴᾶθο, {πὰ Βρ᾿ρΠ ἃ ΠΙΠ5. 58 Θχοιβαΐ 4110] ΡΔᾺΠΠΙΔΠΙΙΠ} 
ΡΓΘΒΟγίΟΓ πὶ ΟΥΑΙ 5561 ρΡ80. ᾿πΟΟΠ 510, δ᾽ οοπηοποί αἱ ἃ} 
Οτίσθηῖθ ΘΡΓΟΓΙθα5. ΔΡΒιηθαΐ, Ἰθρίιαῦ. 6 ΟΡΟΓὰ Ἠ]ΘΡΟΠΥΙΙΙ, 
ὉΠῚ4|6 βυπηϑι: Ρρίανβ, ἰθχίι {{ΠπΔ| ΓΘΠΡΟΙῚΒ. να] σαΐο τι5115, 4161 

Ροβιπηο πη οχ ἙΟΘΙΟΙθι15 ναι ολ 5. οἱ ΑἸ ΟΊ Π 0. Ρ551Π| ΘΙΏ6η-- 
ἄαν!ῖ γα] }]νϑβ, ΟΕ 5. Θχ ΔΠΠΟ Δ ΙΟΠ 5. 4τι86 ποίαία ἐϊσπᾶ βαηΐ 
1η[Γὰ ΒΡ ΟΒΆΠΠ15. 

10, 1. ἀοηδβα!]α ΠΙΘΡΟηγηΪ ορίβί. 7 1226 ορίϊηιο ΦΘΉΘΥΕ 
ἱπίογργοίαπαϊ, {πὰ 56. {ποῖ ΠΙΘΙ, οομίγὰ Ἀαπἤηι ον] θ τα 
ΡΓΙΟΓὰ ἰιᾶθο ΒΡΙΡΙδπΙὶ γοΡΡὰ, 4ὰ8 ἰπ ὕτᾶθοο διιπί, ἔδεε γὰρ 
ἡμᾶς, ἀγαπητὲ, μὴ τῇ οἰήσει τῶν κλήρων φέρεσϑαι, ἃ. 8. 
ἢ οοίονα πιαᾶ]ὼ οοηνοῦβὰ ἴῃ [αἰηπη. ΥΑΙ,Ϊ,, 9, [Ιογϑῃ. 12,18. 

10. ΜΑΙ ΠΟ Π..9.)9 23. Ῥὰ0 νϑίμϑιογοθ. σοα. γαις. φιὶ 
ργουϊποϊαθ πὐμὶΐ ἀθθυθγοθ. Εγαϊ ἁπίθπμ Ρδυ]]ηΐδηϊι5. ὃ. ΗΙΘΓΟ-- 
ΠΥΩΪ ἰγαΐθυ, 4 θη ἀΠ Δ 0111, Οἱ ΠΧ ρΓΟΒγίθνη οΥγἰηανιὶ Ἐρ!-- 
Ρ᾿δηῖι5, ἴπ ῬΟΡΘΘΤΊΠΟΥΊΠῚ ἸΠΟΠ ΔΒ. 610, απο δι ΤΟ Πη15 ἀἸΟΘΟΘ51η 
"0 ΡΟΓΓ Πα αι. ΡΟΥΤῸ ΟἸΒΙΘΓΟΙΘη5. τη5. Νἧ υἱάἀθγθηίυν" χιαάαηι 
αἀυγίίία οι οσοπϑδοϊθηίία βαθὶ απίψιαθ, σχυιαην δίηυι παθυΐηιι, 
αὖ Εοοίοδία δθραγαγὶ. δοιὰ ΑΙΠΓΟ5. ρᾶμ]0 ἃπίθ οοθρθημιΐ μα- 
ὕθγ8 οὁοηϑδογία, πι6 υἱάἀογοπίαν φιαάαην αι α, οἴο. ΑΙ]. 

14, 0. Ρειδοροβίοθγο οὐίηθ. νϑίμπβίϊβα. γαι16. ΧΟΡ] ϑδ, 
δἰπησιίαο Πἰοοίοδῖαθ ορίδοορογην μαθοηί, οἷο. αιιθιηδα πηοάμ 
Θ[]ΔΠ| ἴῃ ΥΘΙΘΙῚ ὈΓΠΠηὰ ΘΠ οη6 Ἰοσοηάιπι οϑ. δίοχ ΑΠΙΡΓΟΚ. 
ϑΡ6ν ἀπαηι πιθηδαγαηι. ΥΑΙ,1,. 18. Ἀθοί5. ἰοτίθ. ΑἸ γο- 
518, ΘΧΘΙΏΡΙΔΡ (6. νοοι]ᾶη ΠῸ ἃσποϑβοίί. Υ̓ΑΠ]). 90. γογθὰ 
οἰαπιϊίαηιδ, οἱ φγαῦθ οτιδ υἰρα υἷῦθ8 διια8 6886, 4186 10 ἢπ0- 
546. φάΠ|5. [ροϑὲ ἐπάϊσηλην 56] ἀθογδηΐ 5.0] νίηγι5. ὁχ Ατη- 
Ὀγοβ. π|5. ΥΑΠ). 

τῦ, 21. ΤΠοορΓθραμ} ὅδῖο. θη θῃ ἀν Πη15. ΘΧχ ΔΗ {1||55. Ὑ{1-- 
ᾶπο οἱ ΑἸ ΓΟϑίᾶπ0 ΘΧΘΙΏρΡ]Ρ, ὁπ δἃηϊθα οοϑοὶ Τμθοργοῦϑιηι 

[απὸ ρᾶγίϊη οἱ ρᾶγίη ἀγαθοῦ ποηῖπθ. ΑΙ]. 
10, 14. Ρβαϊη. 140, 4. 59. απ ΕΘ , ΟΣ 

17, 8. θὰ0 νϑῦρὰ Ογίφοηθην βοϊϊοθί, ροϑὶ Αὐὶὲ ραίγθηι, 
᾿ς ἸΠβουηΐ ΟΠ], απὰ6 ἰδηθη. Π1}}1 Πη55. Δοῃποβοιηΐ, οἵ πὸ5 

ΘΟΓαΠ] ἃποίογα6. ἰΔηΠ] 6 σ᾽ οββᾶίο 5 ηδη ρΓΟίθοία ΘΧραηχὶ- 
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γηιι5. ΥΑΠ)1,. θ. ΑΡϑιιηΐ ἃ αι, νοοι]δθ ηθ αὐ, οἱ ρᾷιο 

Ροϑί ἤπάᾶθ. ΥΑΙ,1,. 14. ΠΙᾺ ἀοίοπαθηίθ5. δὰ πὸ5 σοΙητηθάθ 
ΓΘΙΘΡΓῚ Ροίθβί: ΑΠΡΓΟΒΙΔη. 486. (Δ 6 ΘΧΘΙΏΡ]ΔΡ οαμ ἰοσαὶ ἀ6-- 
7οπαοθηίθυδ, γον! ἃ} σοὐὲδ. ΝΑ],1,. 

18, 4. γειιβίίογος. δ ἀπὸ τοῦ ψυχρίζεσϑαι, τὰ 68. α 
Γἰσοδοθηᾶο, ἰάἀοῖνοο, οἰο. ΑἹ. αὖ απροίοδοοηάο, Ἰθο, αἰφοδοθηαο, 
γο 56 γαῖ. ἡμαία αἀγαροαηι οἰψηνοίοσίαηι, χιοὰ οοΥΡοΟΥα οαΥ- 

ΟΟΥ05 αἴοαξβ, Ἰάἀοῖγοο, οἷς. ῬΟΙΓῸ 5θη θη 1] ἤᾶπο ἃ ΡΥΓΠΔΡΌΓΔ, 

Ροϑί Ρ]αιοηθιη, ΟΠ 61 Π Δ Π51556, οδί ἸΟησ 6. ΠΟΙ 55πηππη. ΝΑΙ]. 

7. ΜΆ]]6η) ᾿ρϑη οἰ) ΟΥ̓Δ ΘΟΙΠ ΠΟΙΏΘΗ 1Π56Γ], οἱ ἸθοῚ ἐμωία 
αἰΐαην ργοργιθίαίοην πτῶμο τὰ 685, σαὐἀαῦογ, Ἠὰπη] ἀτγτᾶθορ (0Γ- 
Ριι5. δχδηηθ πτῶμα ἀἰοίαγ, ἀπὸ τοῦ πίπτειν, υἱ [,ι1η6 6α- 
ἀἄασυον ἀθάποιν ἃ οαἠθηἋο, 5] 4} 461 ἰρ5αιη Ογδθοδιη ΟἰΥ1η0]0-- 
ΘΔ, 4υδὴ ἃ ΠΔΘΙΘΒΙ) 5181 ἰογα 6): ΟΥϑθηθ5, ἢΐο ΔΙΪΈΓΡΘ 
54 [15 ΘΓαΐ, αὐ 5 ργὰ 511, ἁἴπιθ 1πἴγὰ : ΠῚ ἰδιηθη δι16. οἱ Αἰη- 
ὈΓΟΒ. 1255. γΟΟΔθ}0 σῶμα, οἱ νοοι]α ἐᾷ 68. Θχραποίίθ, 6θ0η- 
(ππ0 ἰδσιηΐ, δϑομπάμην υανρίαηι αὐὐαθοὶ δον ηιοτῖβ βιιροί οοί θη 
ΟΟΥ̓Ρυιδ σῆμα 14 681, πιθηιουίαηι (ἃ]. ῃιοη θην) ἐπ ΘΥΡΥθιαγΊ. 
Ῥ]αο, δχ ΘαΠπ|8. βθηΐθη ἃ ΟΥΙσΘη65. ἸΟΟα 15 δϑί, τη γαίμψίο, οἱ 

(ογρῖα, ΘΟΓΡΟΓὰ ΔΉ ΪΠ15. (ΘΒ ΟΝ "8 ΒΘΡΟΠΟΓΟΓΕΠΙ νςο, ἀἰχι, οἱ 
σῶμα, αυδοὶ σῆμα ἸΠΠΠ ΟΊ ΔΓΠΙΠῚ, Καὶ γὰρ σῆμιά τινές φασιν 
αὐτὸ εἶναι τῆς ψυχῆς ὡς τεϑραμμένης ἐν τῷ νῦν παρόντι, 
οἵ ὀδθίογ. Εἰ ἴῃ (ἀογρία, Καὶ ἡμεῖς τῷ ὄντι ἴσως τέϑνα- 
μιξν, ὅπερ ἤδη που ἔγωγε καὶ ἤχουσα τῶν σοφῶν ὡς νῦν 
ἡμεῖς τέϑναμεν, χαὶ τὸ μὲν σῶμά ἐστιν ἡμῶν σῆμα. Εἰ 
ΠῸ5. ΓΟνΘΡα ΠΟΓΙΠῚΠΡ. ΠΠπ4 ΘΗ] ἃ ΒΔΡΙΟΠ 1|}115. ΔΝ ΠῸ5. ΠῸΠῸ 
ΟΡ], δἱ ποϑίγαπὶ σῶμα ΟΟΡΡΙ5, 6856 σῆμα, 5θρα!οσπη. ΥΑΠ)1,. 
Πρ δ υθ; ἤι 80 - 88. Ρβα]η. 118,07. 114,71. 

14:1; 8:111.4..9- 
79, 4. οοἰορίηί8}] ΑἸΠΡΓΟβΙη. ἐγίρίπία ΠΠηΘΓαΐ, ἅ}Π] ΠΊ55. 

φιααγαρίπία; 564. 40] ορίϊμη6. Δηῖ6. Π05 γ]ΟΙΟΡ 5. ΠυΟα τ 8η1- 
τηδήνογίογαΐ, ρΡΓορίογθα οοίοσίπία ποιηϊηαί ΕΡΙΡ ΔΗ 5, ΟἸΠπι5. Πᾶ60 
αϑί δρίβίοϊα, χιοὰ ὀοηΐγα (οί 6 η] ΠΔΘΓΘ565. 50 Ρ56ΓΠ, 4π80. δά 
51πἃ ΠΑ (ΘΠ ρΡοΟΓα ΡΠ} |ὰγρηΐ. ΥΑ1,1,. 9, ΠοΟΙοΟΓ ΘΟΓΘΘῚΠΒ5 
Οτσθη 65] ἤϊης Ογίφοηιβ ποῖηθη, {πο 646 Π55. ΠΟ] 6 ΘΕ 
ὙΘΙΠΒΆΟΓΟΒ5. Πα] 6 ηΐ, ΘΧΡΌΉχίτητ5. ΥΑ 121). 19. 5οΓ Ι5οαΡ 5] ΑἹ. 
Β᾽ ΟΡ ΒΑΡ 5. ΝΑΙ]. δι πη; 2.8. 2 οὗ δι σον ΗΠ}. 

850, 9. ᾳφη. 21], 24. γαῖ. οἱ γϑίιις δάμὸ μαϑίίανγο 
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[οοὶς οοπίγα ραγαάίδιιηι, οἱ ποῖ ααἀϊθοὶϊί 605 8ῦ ραγαάΐῖδο. 
ΥΑΠ,1.. 10. ἀφη. 21:1, 24. 121. Ὁἀθην τῶν τΠὺς ι8. ἄδη. 
15}, “1:9. 17. Ἰογθηι. 2, 10: 18. οἱ ἀδ ποὺ πιᾶρηο] Αηΐθὰ 
Ρ6π65 Μανγιαη, ἃΠ]ο54π6, (6 ποὺ πιασθο. Μοχ ἀπὰθ ῬΡΙΌΓΕΒ 
θα ΠΠ0η65, ἃ (οἰ ἀ6 πὶ 155. Πιυμμηίπα δι 6ὁ( ἀφιαθ θιθιυιιίιν οἱ 
υἱαοηίι: τΘΟΙ55η6. ΥΑ1,]). ὁ. (ον 10: 24. πος 

γΘΡΘῚ5. ἰδίοϑ, δηυϊίία δι ἰἰφγυὶδ αἰϊῖ5, εἴς. Υ]οίΟΓΙα5. Θχραηχίΐ, 
«πο [ἢ 5115 Π155. ΘΧΘΙΏΡΙ ΓΙ 115. ΠΟ ἸΠνΘηΙ556., οἱ 5ΘΠ511Π) Ρ6Γ-- 
[ΓΛ Θ. 5101 ν᾽ ἀογθηίαγ. ΝΌΒΡΙΒ. 6. ΟΟη Γᾶ ΟἿΠῚ 5415 ΡΓΌΡ 6 56η- 
511 ΡΘΙΒΘ΄Ε Υἱδὶ δἰηῖ, δχ {γθι5. 1η558. ΔΠΓ(ᾺΙΒΒΠη15. ἃ 16 
6 Π15. ΟΠ θιι5. ΤΘροϑαηλι5. ΥΑΠ],. 90. Ερ. δὰ ὅον. 2, 
12, 2. 4. 

81,6. 6οη. 7,11. 10: ῬΞῬεον.ῖθ. 20. 18:16. ϑαθι 

17. Ρβάὶ. 188, 21]. 90. ΑΡδο. 1, 1θ. 

Β΄ ἌΓ πλοῦ, τὲ 20. ΑἸταΡ δὲ ΓΌΟΝ 5. ΟἸΒΓΘΓΟΙΘη565 
ΘΠατγίαθ, χυὶ ρίαϑδηναίυβ 6886, Ποῆιο, δἰ ψωον θην Οἷνιδ, 608 Ὁ67Ὸ0, 

οἴο. ΑΠΙθΓΟϑίδηδθ. διι1[6Π] 510. ΘἰΪ8Π} ἴῃ ΒῈΡΘΙΊΟΥΙΡ 5. ναγὶδηΐ, αιι-- 

ἀογθηί ἀἴοθγ6, ἐηυηυϊημιίαγν σναίζαην 1)6ὶ, οἱ {ἐν δοίνην [αοίυηι 
0556 θα, μηιο, οἱ παογθηῆν οἷν; 608 τὉ670, οἷο. ΥΑΠ],. Ὁ. 

άση. ὕ, ὃ. 27. ϑοχαριίηἰὰ ἀπ|όὸ58] ΑΡ οὔθ οοπά 0 δά Ρ6γ- 
ἀἸ05. ἀπ] ν10 ΠοΟΙηἸη 65 βοοπηάπη ΧΧ, Ὀ15. ΤΏ1Π6 ἀποθηΐοβ (ἃ-- 
ἀγασιπία ἀπ05 Δηη05 διυρριιίαηϊ 6 15, ΠΙΘΓΟΠΥΠΊΙ5, Βα, 
4416. 564. 411 {πο οατὴ Απριϑίηο 2)6. οἷυϊί. 2)6ὲ 110. ΧΥ, 
παπηοῦδηΐ 2202. (ἁιηι ᾿ἰδ4ιι6 6 ρ᾽ρ]8 1} πηθηΐθ απ 60η-- 
οἰαγθί, δίψιι 6. ΠΡ 6551 δηΐθα 001, Ἃατι05 Θ[ϊδη Μαγ Δηᾶθι8. 56-- 
ααϊαν, Ἰορογοηΐ βοφασίπία ἄνο8, ΝΙΟΙΟΥ 5. ὁχ Π6. 1η55. ΘΧΘΠ]-- 
Ρἰαῦα. ριδοίι φιυααναρίπία ἀνο5, οὐἱϊ ᾿ΘΟΙΟΗΙ (πὸ ΘΔ πὶ 
ΠΟΒΙΡΙ οΟάΠο65. Βα Ρασαηΐαν, (Ἰθπβοι μὴ οἱ Π05 [Δ Πη115. ΟΠΊΠΠΠΠῚ 
δα ΐοπι ΓΘΟΙΙ5ΒΒ1Π16. ΑΙ ΓΟΒΙΔΉ115. 110. αὐγὰ π16 ἸΘΟΙΟ 6 ἢοΟ τη00 
Θχθοῖ, ροδί ἀπῆο5 θὲδ ηυϊίί6 ἀμοθηίος δορίιιαφίμία ἀκο08, 506 
μὲ ἦν αἰϊῶὲδ οαθηιρίαγίθιδ ρογῖίι», δὲδ ηυϊίθ ἀιοθηίοβ φιαάνα-- 
σίμία ἄνιο5, ὁχ 4110 [Δ01}15. ΔΙΙΟΡ ΠῚ ΔΙ] ΔΠΙΘΠΉΒΙ ΠῚ 0515. ΟΧ νο-- 

οἴ ρθη6. Θαγππηΐίθιη Οσοιγϑι ἃρρᾶγοί. Υ̓ΑΙ]),. Ὡθηοάθδη. 
9, 4---θ. 

89, ὃ. Ρβ4]η. 38,7. 8. δδρ. 2, 28. 10. ροϑβὶ δη- 
058. ΠΗ]Π|6 105. ΘΘπίθ 05. ππθη 05. Ρ]115 ΤηΪΠ115] δ᾽Ά᾽Ν νοι ΒΟ Γ6 5. 661-- 
[0η65 ἀπ δηίθ. 4}, 1500, πη ὙΙοίου 5. 6 1η85., οἱ γα Δ Π1ὴ 

ἃ0. ΟἸΒίοΓΟΙθηβ6. ΘΧΘΙΏΡΪΓ 6χ 1115. 4886 ΠΟ ΘΟΠΓΆ]ΙΠ.115.; ΓΟΙῸ 
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οἴηπθ5. ΠΠὈΡῚ, Εγᾶ51). οἱ Μία  ΠἸΔΠ ἀΘῚ15. ΒῈΡΙΠῸ ΘΥΓΟΓΘ ΠΟ Πἶβὶ αη- 
πο5 ἰγϑοθηπίος υπιἀθοῖην πη γᾶ ηΐ, ΟΌ) ΡΔ]η 51} ὁχ Πίβίουϊα ἃ 
ΦΑΪΟΙΠΟΠΘ, ππ4δ ΠΕΠΊΘΡΔΠΑΙ 1Π1{Π1ΠΔ ἢϊῸ 51Πη11Π}, δὰ Νονιπὴ 

ἀ564π|6 Τοβίαιηθηίιπ),, οἱ Ιἀοο θη [Ραί γθιὴ ΠΟ πὶ 1115 Φαδη} 1}}}}8 

οἱ ΘΗ ΠΠῚ ΔΠΠῸ5 ΠἰΘΓΟΘ551556, ΝΑΙ]. ΠΟΙ ΟΝ Θ.10ὲ 

ΦΟΥΠ. Γἀ Δ Ε ΌΡΡΕΙ ΠΕΣ 

84, 1. ᾿ππΔοΊΠ 6} ΟΟΠΙΟΥ5. ΝΟΠΠᾺΠΙ ΔΠ]ΠΠΔ ΠῚ 6558. ΠΠηΔσὶ-- 
ποη} Ὠθογᾶηΐ ἤδθο [ἢ 8|1|5 ΘἰΠ15. ἃὺ Πη58. γ6γ0)8, 46 ἸΠ[6Γ 

αἰγαη 46. νοΟΘΙὴ ἵπιαφίηθηι, 4086 ΓΘΡΘΙΠΓ, πηθ 0 β1ηΐ, Θά (116 
αἰροίθ ΠΘΟΘϑβαΡᾶ, δὲ {πᾶ6 γβίθγι τ ΠΠ ΆΡΙΟΓ ΠῚ. ΟΒΟΙ Δ η118 [Δ 0116 
ΘΧΟΙἀογπΐ, 6χ ΑΙΠΡΓΟΒίΔΠ0 ΘΧΘΙΏΡΙΔΤῚ ΘΠρρΙονηι5. Υ̓ΑΠΪ,. 
θ. οοΡίαπι οἱ] ΤΌΓΡΙ ΘΥΓΓΌΓΘ ἴῃ Πιισῦβαι6. 6115 ογαΐ ΟΘΥ αἨΙΘΉ,, 
ΡῬΓῸ οσογίαμν οἱ ἀπ} 15 γΟΟῸ]}15, τὖ ΟαΒ ΠΝ ΙΠΉΙ5. 6 π155. ΑΙ). 
τσ πηπ: 5 9..0: 160. οἱ ΠΘβΟΙΠη1τ5. 4165. {Ἐ{ΠῚ ΠῚ 5.715] 
Απΐθα ογὰΐ οη] νυ ]σαία απ! οἱ τγάᾶθοο ἰθχίιι, θέ ποπάμην 
αρραγοί φιοά ογῖηνδ. δι π1585. ΑΠΠΤΟβΙη. γαιο, ΟἸβίθγοίθηβθ, 
ΔΙ {π6 οαπη γοίθρὶ θά 0 η 6 τιΐ ΘΑ] Πητ|5; ΞΆΘΡΠ5. δΐθηη ΙΟΟΙ5 
6. δουιρίαγα ρϑ 15. αἰ πὰρ ΒρΡΙΡΠ δ ηΠπ5. ἢ ἢὰοὺ δρ᾽ πο], 41 οὐπὴ 
ποάϊογηβ ΘΧΘΙ ΙΓ] θ 15. Πα 5415 οοηνθηϊαηΐ. Υ̓ΑΠ,],. 20. 
ῬῸ: 846 (τ. 2..9,.18. ΟΝ ΔΙ Π ἢ: 9. 92... Ερ. δά 

ον. ἀπ ΘΙ Ὁ: 
8ῦ, ὅ. Ργαρίογοα διά ιν}} ὙΠ 1056. ΜΓ Δ Π ἃ 6115. ΟἿ 4118. 41|1-- 

θυπάαμη 6115, βγαθίογοα χιοΐ ατιαϊυῖϊ; Ὠ1ΒῚ ἴον Ἰοσθπ απ ἢΪὸ 
οϑί, βγαθίοθυθο. Δ Α1,,. 1. νι 1556 η| οἱ εἰρίο5ἰαῖπ5. 65561η] 
γορθα ὁἐ ἀοίοϑοίαίυι οὁ586ηι, ατι86. ῬΓΠ5΄ ἀθογαηΐ, 6χ ΡΙΌΒΡ 46 ηοΐδο 
155. 51] οἰπηι5. ὙΑΠΠ). 20. ΡΓΘβθγίογο] δα] σας 9] ΓΙῸ Τὴ 
ΠΌΙΠΘΓΟ, ργθδθμίογοβ, οἱ τῆοχ ὦ ἰαίογθ ῬΓῸ ἰἐδθοίογθ. ῬΓΟ])Δ}1-- 
ΠΠῸΓ ΠΟ 5 οἱ σου ΠΙΟΡ Υἱϑᾶ δϑί 1η55. σοί οι [Θο[10. ὙΑΠ],, 
29, γι. οἷ νοΐ. θα Π{10 ΘΟΠΟΙηΪ, μ βογιριίοδίίαίθ γοηιοία, 

φιαθ ἀΐφπα 68. (165. δ) Εοοίοδία ΟἸγιδιϊ, οἱ ροριυι 8, σιὶῖ 
(ἰδὲ ογοαϊίῖ διαί, ἱπίυηοίν" (165. ἐπίιθαίυ.) αἀαὶ π| 511}116, 
ἈΠ ΓΟΒΙΔΠ. ΥΘΓῸ ΓΘΟΙΊΒΒΙΠΙΘ, μάθογα ϑοἰἰοϊ(ιαϊηθην οἱ βονιρι- 
ἰοδἱίαίθην χιαθ αΐφπα 686. Εοσοίοδῖα ΟἸυγὶδίῖ, οἱ ροριυιϊὶ5, ο[0. 
δορά ἴῃ ἰαπία ΘΧΟΘΙΙρΡΙΡΙ πὶ ναγ θα 6 Πρ  ββᾶτη ἸΘΟΙΙΟΠΘΙη [Π|-- 
τη αΐᾶγο ποη Ρἰαοιπ!. Υ̓ΑΙ,],. 

80, 2, ϑδαϊυίαιοπθιη Πᾶποὸ Ρ]ΘΓ 16. π|58. δίααθ δἰ νϑίι- 
Β.10Γ65. ᾿ἰὈσὶ ποὺ Παροπῖ. ΑΠῚ σπυηαἰθα8 πᾶῆθηΐ ΡΓῸ υαἰθαίϊ8. 
ΑΙ. 
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Χ. 

80, 6. ΟΥ δρίβιί. ΤΠ ΘΟΡὮΙΙ δι Εριρῃδηϊη, 486 Θϑῇ ΤΠΓΘΡ 
ἩΪΘΓΟΠΥΠΪΔη85 ογάϊπα 90. ΥΑ1,1.. 11, ΤἬὭΏΘΟΡΒΙΝΙ ϑγυηοά!οᾶ 
δρ βίοϊα, 4ιᾶπ| ΗΠ! ΘΓΟΠΥΠ}15 1.8 {1Πη 6 ΘΧΡ]ΙΟᾶν 1, ΠῸ5. ΘΧ ΑΙΠΓΟΒΙΔ ΠΟ 
1η5. ΒΡ ηθοἰΠηὰ5. ΥΑΙ,],. 11. (ΙΒΟΙΡ.] 15. δάνογϑαρ 5] (ΟΠ011- 
ηἷι5 ΜοαΙοΙΔη. ἀδοϊριίοβ αὐυθγϑαγῖδ, οἱ Ἰηοχ οπηηϊροίθη8 ῬΥ0- 
ἐγααῖὶί ἴπν ηνοαϊΐνηι. ὙΑ1,]., 0. Εχοα 76: 25. Ἐχοΐ. 

11, 14. 
87, ὅ. Ιρ588ἃ ἃ νὸ5. δου!ρία] Απηίθα ογδὰΐ 884{15 ΟὔΒΟΙΓΘ Δί π0 

πο] σδηῖ ον ἤρδαην αὐ τὉ05 ϑδορὶρίαηιν, αἱ ἃ4 θρίβδίοϊαηι γοθΡγοίαν ; 
4Ζαοἀ ὃχ θη θη8] θιηθηάδη5. ΑΙ]. [υχίὰ ῬΥΙΟΡΘΩΙ 
ΘρΙβιο αι} Ηδθο ᾿ιοάϊα δρίβίοα ποὴ Ὠᾶροϑίιν, ΝΑΙ. 

Πρβῖδο, {ὙᾧῥὈΡῚ5 1. Β, ΠῚ στ 9 ἢ [61 ἃ, 
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